KAYSERİ HABER ARŞİVİ
24.10.2016–31.10.2016
19. yüzyılın Kayserili Aziz Sancar’ı
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Halil Tekiner, Kayserili Ahmet Hilmi Paşa’nın, Türkiye’de patoloji biliminin kurulmasını
ve hazırladığı ilk Türkçe Tıp Sözlüğü sayesinde tıp dilinin Türkçeleşmesini sağladığını
söyledi.
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1839 yılında, Kayseri'nin eski adıyla Darsiyak, bugünkü adıyla da Kayabağ Mahallesinde
dünyaya gelen Ahmet Hilmi Paşa’yı, Journal of Medical Biography dergisinde yayımlanan
makalesi ile 110 yıl sonra dünya tıp literatürüne yeniden kazandıran Yrd. Doç. Dr. Halil
Tekiner, Paşa’nın Türk tıp tarihi açısından çok önemli bir isim olduğuna dikkat çekti. Ahmet
Hilmi Paşa’nın patoloji biliminin Türkiye’de kurulmasını sağlamasının yanı sıra, Osmanlı Tıp
Cemiyeti'nin (Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye) kurucularından biri olarak, cemiyet çalışmaları
kapsamında, o zaman Fransızca olan tıp dilinin Türkçe’ye dönüştürülmesinde önemli bir isim
olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk Türkçe tıp sözlüğünü yazdı ama tanımıyoruz"
"Daha önce tıp eğitimi Fransızca veriliyordu, Ahmet Hilmi ve arkadaşları sayesinde Türkçe
verilmeye başlandı. Bu kapsamda çok sayıda tıbbi metni Türkçeye çevirdiler. Sadece Ahmet
Hilmi Paşa’nın çevirdiği kitap sayısı 8. Bunun toplam sayfa sayısı 7 bine yakın. Aslında
Müslüman Türk hekimlerinin tıpta önünün açılması bu dil reformu ile oldu ve bunu Ahmet
Hilmi ve arkadaşları başardılar. Bu kapsamda yine cemiyetteki arkadaşları ile birlikte ilk
Türkçe Tıp Sözlüğünü (Lugat-ı Tıbbiye) yazan heyetin içinde de yer almıştır. Esas önemi de
patoloji alanının Türkiye’deki kurucusu olmasından gelir. Bu konuda ilk defa ders veren
Ahmet Hilmi Paşa, ilk defa bu konunun kitabını yazan kişidir de. Kitabın tam adı da, ‘İlmi
Ensac-ı Maraziye’dir. Diğer taraftan son derece başarılı, yöneticilik konusunda da çok
yeteneklidir. 1893-95 arasında da hem sivil (Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane), hem de
askeri (Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane)tıp okullarının ikisinin birden dekanlığını
yürütmüştür. Hemşehrimiz olan birinin tıp tarihinde bu denli büyük başarılara imza atmış
olması çok önemli. Fakat maalesef tanımıyoruz."
"Soyu devam etmediği için unutuldu"
Ahmet Hilmi Paşa’nın eğitim serüveninin; 11 yaşında taş ustası olan babası Mehmet Çavuş ile
iş için İstanbul’a gittiği sırada, bir hayırseverin kendisini fark etmesi ve ardından, o dönem
Osmanlı bürokrasisine eleman yetiştiren Mekteb-i İrfaniye’ye gidişi ile başladığını kaydeden
Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner, "Bu okuldan da başarısının farkına varılarak, Mekteb-i

Tıbbiye’ye öğrenci olarak alınmıştır. Zaten buradan yüksek bir başarı ile mezun oluyor.
Ahmet Hilmi Paşa’nın bunca başarıya rağmen bilinmemesi, her şeyden önce çocuğunun
olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla nesli devam etmediği için Paşa’yı tanıtacak bir
torun ya da torun çocuğu olmayınca bu iş tarihçilere düşüyor. Ben de Paşa’nın adına, patoloji
tarihi ile ilgili okuduğum bir kitapta tesadüfen rast geldim. Bu sadece bir paragraflık bir
biyografi idi. Daha sonra Osmanlı arşivlerinde yaptığım araştırmada çok ilginç kaynaklara
ulaştım, Darsiyak’da yaptığım araştırmalarda orijinal bilgi ve belgelere, İstanbul
Üniversitesinde Nadir Eserler Kütüphanesindeki Abdülhamit albümlerindeki fotoğraflarına,
yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığında da Paşa ile alakalı
bir takım orijinal notlara ulaştım. Bununla yetinmedim, Paşa’nın çevirdiği kitapları
müzayedelerden satın aldım. Paşa’nın unutulmasındaki ikinci önemli neden de, geçmişimizle
alakalı başka konulara da ilgi duymamamızdan kaynaklanıyor" diye konuştu.
"Doktor Ahmet Hilmi Paşa ile ilgili tarihi hatalar var"
Araştırmalarında Ahmet Hilmi Paşa’nın adının başkaları ile karıştırıldığına tanık olduğunu da
dile getiren Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner, "Ahmet Hilmi Paşa’yı literatüre kazandırmakla
kalmadım, Paşa’ya ait olmayan bir takım bilgilerin de tespitini yaptım, bazı hataları da
temizledim. Örneğin literatürde Ahmet Hilmi Paşa’ya atfedilmesine rağmen Kolağası Doktor
Ahmet Hilmi’ye ait olan başka bir kitabı tespit ettim; ki Ahmet Hilmi paşa iken, o yüzbaşı,
dolayısıyla söz konusu kitap kesinlikle o kişiye ait değil. Bunun yanı sıra Ahmet Hilmi Paşa
ile Kayserili Ahmet Paşa’nın da karıştırıldığını gördüm. Kayserili Ahmet Paşa, şimdi yıkılmış
olan Ahmet Paşa İlkokuluna adını veren, yine asker olan ama hekim olmayan, bugünkü
anlamda deniz kuvvetleri komutanı diyebileceğimiz bir kişi. İkisi de birbirinden tamamen
farklıdır, hiçbir ilişkisi yoktur. Bazı akademik çalışmalarda bile Ahmet Paşa’nın Ahmet Hilmi
Paşa ile karşılaştırıldığını çok gördüm." dedi.
"Aziz Sancar kadar önemli"
Ahmet Hilmi Paşa’nın unutulmaması için, dünyaya geldiği Darsiyak’da ya da şimdiki adıyla
Kayabağ Mahallesinde bir caddeye adının verilmesinin uygun olacağını dile getiren Yrd. Doç.
Dr. Halil Tekiner, "Bu, orada yaşayan hemşehrilerimizin onur duymasını sağlayacağı gibi,
örnek olması açısından da önemli olacaktır. Bizde genelde örnek gösterilenler Avrupalı bilim
insanları. Öğrenciler Einstein’ı, Newton’u çok iyi bilirler. Türkiye’den, hele kendi yaşadıkları
coğrafyadan çıkan isimleri bilmedikleri için gereksiz bir öykünme, aşırı Batı hayranlığının
içinde buluyorlar kendilerini. Burada da pek çok örnek alabilecekleri bilim insanı var. Aziz
Sancar Nobel aldı da, biz de bu topraklardan bir bilim insanı çıkabileceğine inandık. Ahmet
Hilmi Paşa da böyle bir isim. Bunu yaşatmamız lazım." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19990.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bamya fiyatları herkesi mağdur ediyor
Kayseri'de yıllardır esnaflık yapan Cuma Tan, bamya fiyatlarının yüksek olduğunu ve bu
yüzden satışlarının azaldığını söyledi.
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Kilogramı 140 TL'ye tezgahlarda yerini alan Amasya bamyasının satış fiyatı çeyrek altınla
yarışıyor. Yeni mamul bamya fiyatlarının arttığını ve bu yüzden dolayı bamya satışlarında da
azalma olduğunu söyleyen esnaf Cuma Tan, fiyatları eleştirdi. Tan, hem kendilerinin hem de
vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.
Tan, "Bamya fiyatları çok yüksek seyrediyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 1.
Sınıf Amasya çiçek bamyasının kilosunu 90 TL’den satıyorduk. Taze mahsulün çıkmasıyla
beraber bu fiyat yüzde 50 artış gösterdi ve 140 TL’yi buldu. Haliyle satılmaz oldu. Ucuz olsun
ve tüm halkımız tüketsin. Bizde satalım ama 140 TL olunca 100 gram, 200 gram gibi satışlar
oluyor. Buda çok düşük. Taze mahsulün çıkmasıyla beraber fiyatlarının da yükselmesinin bir
anlamı yok" ifadelerini kullandı.
Mustafa Ozan isimli vatandaş da, "Bamyanın fiyatı çok pahalı. Mutfaklara girmiyor. Fiyatının
düşürülmesini istiyoruz. Fiyatı yüksek olduğu için alamıyoruz. Bütçemiz yetmiyor. Bamya
fiyatları yükselmeden önce bamyayı tüketiyorduk ama fiyatlarına zam gelince tüketemez
olduk" diyerek fiyatların azalmasını istedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19991.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bünyanlılardan değişime tam destek
Tarihinin en kapsamlı ve en büyük alt yapı değişimini yaşayan Bünyan’da vatandaş ve
esnaftan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve ekibine tam destek geldi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Başkan Gülcüoğlu esnaf ve vatandaşlara ilçede yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı
paylaştı. Çay eşliğinde yapılan samimi sohbetlerde Bünyan’daki devasa çalışmalar

değerlendirildi. Başkan Gülcüoğlu ilçe çarşı merkezinde alt yapı çalışmalarının sonuna
gelindiğini sıcak asfalt hazırlıklarının başladığını belirtti.
Bünyanlı esnaf ve vatandaşlar ise Bünyan tarihinde daha önce hiç görmedikleri bir hizmet
atağı ve çalışmayla karşı karşıya olduklarını yapılanların Bünyan için olduğunun farkında
olduklarını belirttiler. Alt yapı çalışmalarının kendini memnun ettiğini belirten vatandaşlar”
elbette bazı zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların tamamı geleceğimize yapılan
yatırımlar. Daha önce hiç kimse bunu yapmaya cesaret edemedi. Üste makyaj yapıp
geçmişlerdi. Yer altından çıkan eski alt yapı hepimizi şaşırttı. Başkanımız büyük bir cesaretle
ilçenin altını üstüne getirdi. Allah kendisine kolaylık versin. Hizmetlerinden çok memnunuz”
dediler.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu’da yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ancak kısa süre sonra
hepsinin sona ereceğini ifade ederek vatandaş ve esnaftan helallik istedi. Anlayış ve destekleri
için vatandaş ve esnaflara teşekkür eden Gülcüoğlu;” ;İnşallah hep birlikte bir hizmet atağına
kalkıştık ve modern kentleşme adına büyük adımlar atıyoruz. Sizlerin yapılan hizmetin
bilincinde olmanız bizleri ayrıca güçlendiriyor ve cesaretlendiriyor. Ülkemiz her alanda şaha
kalkmışken, yanı başımızda dünya kenti olmuş Kayseri gibi bir şehir varken bizlerin oturup
olanları seyretmesi beklenemezdi. İnşallah bu değişim ve dönüşüm ile ilçemiz bölgesinin
parlayan yıldızı, bölgesinin cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19992.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Aracın zulasından kaçak sigara çıktı
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir aracın zulasından 3 bin 750 paket kaçak
sigara çıktı. Olayla ilgili olarak iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Kayseri-Malatya
karayolunda yaptığı uygulamada, bir aracı durdurduğu ve arama yaptığı öğrenildi. Ekiplerin
yaptığı aramalarda, aracın kasa kısmının alt tarafına yapılan özel zulada 3 bin 750 paket kaçak
sigara ele geçirildi. Yetkililer, M.K. ve A.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığını ve
haklarında işlem başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19993.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Memiş ve Coşkun ailelerinin mutlu günü
Gazetemizin imtiyaz sahibi ve İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş‘in
kızı Fatma Zeynep, Dış Ticaret Uzmanı Murat Coşkun ile dünya evine girdi.

24 Ekim 2016 Pazartesi 09:54

Kaşık-la Balo ve Düğün Salonu’nda yapılan ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı
genç çiftin düğünü siyaset ve iş dünyasından birçok ismi de buluşturdu.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından kıyılan nikahta gelin Fatma
Zeynep Memiş’in şahitliğini İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, işadamı Mustafa Tekelli ve
AK Parti Nevşehir Eski Milletvekili Ahmet Erdal Feralan yaptı. İsmail Doğan da damat
Murat Coşkun’un nikâh şahiti oldu. Nikâh töreninden sonra Müftü Güven dua okurken,
gelinin büyükbabası Remzi Memiş de Kuran tilavetinde bulundu. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19994.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri-Sivas pastırma polemiği
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu'nun 'Pastırmanın öz vatanı Kayseri diye
biliniyor ancak asıl çıkış yeri Sivas'tır' açıklamasına Kayserili pastırmacılar tepki gösterdi.
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Evliya Çelebi'nin yazdığı seyahatnamede pastırma ve sucuğun ‘Kayseri’nin baharatlı eti’ diye
geçtiğini hatırlan pastırmacı Bekir Çatalbaş, konunun çok sulandırıldığını söyledi. Çatalbaş,
"Pastırma ve sucuk bizim kendi ticaretimizdir. Sivas’ta bizim komşumuzdur. Başkanın böyle
bir açıklama yapması ister istemez bizleri üzüyor. Pastırma ve sucuğun Kayseri’nin olduğunu
da dair bizim tescilimiz var. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de zaten ‘Kayseri’nin
baharatlı eti’ diye yazıyor. Sayın başkan Evliya Çelebi’nin kitabını sanırım okumamış. Tarihi
biraz zayıf. Şimdi biz kalkıp da Sivas’ın köftesine sahip çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Sivaslı
köftesini tescillemiş. Bir zamanlar Afyon’da böyle çok dedikodu çıkardı ama sonuç olarak
hiçbir şey tutturamadı. Tutturamaz da. Pastırma ve sucuğun Kayseri’ye ait olduğu bellidir.
Dünyanın neresine giderseniz gidi, pastırma ve sucuk denilince akla ilk olarak Kayseri gelir.
Bunu sulandırmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Bir diğer pastırmacı Mehmet İpek de, “Kayısının öz vatanı Malatya’dır. Pastırmanın öz vatanı
Kayseri’dir. Karpuz en güzel Diyarbakır’da yetişir. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde
pastırma ve sucuk Kayseri’de geçiyor. Herkes kendi yöresinde ne meşhur ise ona sahip çıksın.
Bence daha iyidir" şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19995.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Hacı Saki’de intihar girişimi
Hacı Saki Mahallesi’nde bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri'de Hacı Saki Mahallesi Hastaneler Caddesi üzerinde bulunan 5
katlı binanın çatısında birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın
alınmasının ardından olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri
çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binanın altına branda açtı. Yaklaşık 1
saatlik çalışma sonucu çatıdaki şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19996.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Tanker ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
Kayseri-Malatya karayolu 70. kilometresinde tankerle kamyonun çarpışması sonucu meydana
gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu 70. kilometresi Kızılhan Köyü mevkiinde
meydana gelen kazada 42 BSU 29 plakalı tanker ile Halil B.'nin (59) sürücüsü olduğu 46 AV
968 plakalı bobin iplik yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Kayseri Malatya karayolu trafiğe kapanırken, kamyon sürücüsü Halil B. hurdaya dönen araçta
sıkışarak olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliği sağlarken,

itfaiye ekipleri de Halil B.'nin cansız bedenini uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.
Halil B.'nin cenazesi Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kapanan yol da
yaklaşık 3 saat sonra trafiğe açılabildi. Kazanın ardından tanker sürücüsünün kayıplara
karıştığı, jandarma ekiplerinin sürücüyü bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19997.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

İstanbul’un meşhur semtine adını veren
Kayserili aile
Osmanlı'nın posta taşımacılığını yapan Şişlizadelerin en son kuşak torunu Hayri Şişlioğlu,
İstanbul’daki Şişli adının, o dönemlerde, semtin şimdiki bulunduğu yerde yaşayan Kayserili
dedelerinden geldiğini öne sürdü.
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‘Kayseri’deki Mülhak Vakıflar Gerçeği’ kitabının yazarı Hayri Şişlioğlu, ailesinden edindiği
rivayetlere göre, İstanbul’daki Şişli semtinin adının, geçmişte orada yaşayan dedelerinden
kaldığını söyledi. O zamanlarda ailesine Şişlizadeler ya da şimdiki kullanımda olduğu gibi
Şişlioğulları denildiğini belirten Hayri Şişlioğlu, dedelerinin (Şişlizade Hacı Mehmet Efendi
ile oğlu Lütfi Efendi) Osmanlı döneminde sarayın posta işlerini yaptığını ifade etti. Hayri
Şişlioğlu, “Bu, aileden gelen bir rivayet. Devlet görevi nedeniyle İstanbul’da ve muhtelif
yerlerde yaşayan dedelerimiz şimdiki Şişli semtinde bir konakta yaşıyorlar. Tabi çok detayını
bilemiyoruz. Ama ailemizden gelen bu rivayete göre, Şişli semtinin adı, onların orada
yaşadığı konaktan dolayı kalmış. Zaten İstanbul’un Şişli semtinin tarihine şu anki bilinen
kadarıyla bakıldığında aynı rivayeti tasdik eder bir bilgi ile karşılaşıyoruz. Orada Şişçiler diye
bir ailenin olduğu zaman içerisinde bu ailenin adının Şişlilere dönüştüğü gibi anlatımlar söz
konusu” diye konuştu.
Bitmeyen duvar hikayesi
Şişlizadeler içerisinde, dedesi Lütfi Efendi'nin tarihte ayrı bir önemi olduğunu dile getiren
Hayri Şişlioğlu, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bitmeyen bir duvar hikayesinin, halen daha
Kayseri’de büyükler tarafından anlatıldığını belirtti. Dedesi Lütfi Efendi'nin, savaştan sonra
kıtlık ve yoksullukla mücadele eden halka iş vermek için, o dönem Şeyh Tarlası olarak bilinen
yerde bir duvarı sürekli olarak yaptırıp yıktırdığını söyleyen Hayri Şişlioğlu, “Dedem şehrin
hemen kenar mahallerine yakın olan 70 dönümlük bir tarla alıyor. Şehrin bütün mahallerine
tellallar çıkartılıyor ve kimin işe ihtiyacı varsa duvarı yaptırmak üzere buraya çağırıyor.
Böylece Kayseri’deki bütün çalışmak isteyen insanlara iş imkanı sağlıyor. Çalışanların çoğu
zaten kadın, çocuk ve yaşlı insanlar da var. Ama duvar yapılma işi bir yerde bitiyor. Lütfi
Efendi de, iş bitmesin diye, gece duvarı yeniden yıktırıyor ve ertesi gün işçiler yine duvar
yapımında çalışıyor. Bu, halen daha büyükler arasında anlatılır” ifadelerini kullandı.
İHA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19998.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sahabiye'de görüşmeler başlıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinde son
hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Başkan Çelik, Kasım ayında açılacak olan Sahabiye
Kentsel Dönüşüm ofisinde hak sahipleriyle görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

24 Ekim 2016 Pazartesi 10:25

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde gelinen
son noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Projeyle ilgili yoğun bir çalışma yaptıklarını ve son
hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Çelik, "Kasım ayı içinde birinci etapta
bulunan hak sahipleri ile görüşmelere başlıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yanında Sahabiye Kentsel Dönüşüm Ofisi
oluşturduklarını ve Kasım ayında açacaklarını dile getiren Başkan Çelik, "Bu ofis içinde
görüşme odaları, maket ve broşürler ile ekranlarda sunumlar olacak. Vatandaşımız ofise
geldiğinde projenin mevcut durumunu, kendi mülkünün puanını ve o puana karşılık gelen
daire ya da ofisleri görebilecek. Kasım ayı içinde bu ofisi de açarak görüşmelere
başlayacağız" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hızlı bir şekilde
ilerlediklerini ve iyi bir yolda olduklarını söyledi. Başkan Mustafa Çelik, hedeflerinin
önümüzdeki yılın ilk aylarında yıkıma başlamak ve temel atmak olduğunu belirtti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19999.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Uyuşturucuya şafak operasyonu
Kayseri polisinin 27 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında 32 kişi gözaltına alındı. Hakim
karşısına çıkan uyuşturucu tacirlerinden 13’ü tutuklandı. 17 kişiye ise uyuşturucu
bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.
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Kayseri polisinin 27 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 32 kişi'den 13'ü
tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
istihbarat çalışmaları sonrasında 27 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda üçü kadın 32 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 gram
metamfetamin, 11 gram esrar, 24 gram bonzai, 150 gram eroin, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 1
adet Ecstsay, 15 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 3 adet uyuşturucu
paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan kişilere ait
olduğu belirlenen 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet
kama, 1 adet kılıç, 2 adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde ayrıca, gözaltına alınan zanlılardan 6’sının ilgili mahkemelerce
aramasının olduğu belirlendi. Emniyet güçleri tarafından aranan 6 kişi adliyedeki işlemlerin
ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliyeye çıkarılan 9 kişiden 7'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca, 17 kişiyede uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan
işlem yapıldığı bildirildi. İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari
çalışmaları sonrasında 27 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 32 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 gram
metamfetamin, 11 gram esrar, 24 gram bonzai, 150 gram eroin, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 1
adet Ecstsay, 15 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 3 adet uyuşturucu
paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda ayrıca
10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 2
adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan
incelemelerde gözaltına alınan zanlılardan 6’sının ilgili mahkemelerce aramasının olduğu
belirlendi.
4 kişi işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü kadın 9 kişi de
geçirildikleri sağlık kontrolünün arından adliyeye çıkarıldı. Gözaltına alınan diğer şahısların
da işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20000.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bankalar kazanırken KOBİ'ler zarar ediyor
KOBİDER Başkanı Özgenç, "Bankalar kazanırken KOBİ'ler zarar etmektedir. Bu haksızlık
bankaların faaliyet dışı kalemlerden elde ettiği haksız ücretler nedeniyle her geçen gün daha
da artmaktadır." dedi.
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KOBİDER'den yapılan açıklamaya göre Özgenç, Başbakan Binali Yıldırım'ın bankacılık
sektörüne yaptığı uyarıya aynen katıldığını ve desteklediğini kaydetti.
Türkiye'de 49 bankanın 37'sinde yabancı ortaklık olduğunu anımsatan Özgenç, ülke
ekonomisini finanse edebilecek olan bankacılık sektörünün yabancı sermayeye satıldığını dile
getirdi.
Özgenç, bu durumu fırsat bilen bazı bankaların tefeci anlayışıyla hareket ederek esnaf ve
KOBİ'leri borç sarmalına ittiğine işaret ederek, hükümetlerin uzun süre ucuz döviz, yüksek
faiz politikası uygulamasının Türkiye'yi para ticareti yapanlar için cazip bir ülke haline
getirdiğinin altını çizdi.
Açıklamada Özgenç'in şu görüşlerine de yer verildi:
"Başbakan Binali Yıldırım, bankalara yönelik yaptığı açıklamada, 'Lütfen reel sektörün sesine
kulak verin. Tefeciliği bırakın, gerçek ekonomiye dönün.' diyorsa bir yerlerde sorun var
demektir. Bankalar kazanırken KOBİ'ler zarar etmektedir. Bu haksızlık bankaların faaliyet
dışı kalemlerden elde ettiği haksız ücretler nedeniyle her geçen gün daha da artmaktadır. Oysa
bankacılık sistemi ile reel sektör bir terazinin iki kefesi gibidir; biri olmazsa diğerinin bir
önemi yoktur. Fakat ne hikmetse bankaların bulunduğu kefe hep yukarıda kalırken,
KOBİ'lerin içinde bulunduğu kefe genelde aşağıda kalmaktadır. Bu durum ise terazinin
ayarının bozuk olduğunu göstermez. Tam aksine bankalar kazanırken KOBİ'lerin zararda
olduğunu gösterir. Netice itibarıyla bankacılık sistemi ile reel sektör terazinin iki kefesi
gibidir. Biri olmazsa diğerinin bir önemi yoktur." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20001.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

İkinci el araç satışında sıfırın 3 katı işlem
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, 2. el araç
satışının kayıt altına alınması gerektiğini belirterek, "Çok önemli bir pazar ve baktığınız
zaman sıfır araç pazarının 3 katı işlem yapılıyor." dedi.
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"İkinci el piyasasında yüksek marjlarla alım-satım konusunda güven sorunu olması nedeniyle
satışların daha çok bireysel yapıldığını belirten Bozkurt, "İkinci el pazarı çok büyük. Ancak
bu sistem çok büyük bir oranda kişiden kişiye satış şeklinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada
artık bu iş, oto pazarlarında kişiden kişiye yürütülebilecek boyutu çoktan geçti. Çünkü
insanların zamanı yok ve kişisel yaptığınız işlemlerde güven çok önemli bir unsur. Bu
nedenlerle 'Bu işe güvenilir kurumlar önderlik ederse bireysel müşterilerin de tercih edeceği
bir yere kayabilir' diye bu yatırımı yaptık. Çünkü bütün dünyada böyle olmuş. Ülkemizde de
çok yakın zamanda konuşulan bir yeni regülasyonla aslında bu işin daha fazla kayıt altına
alınması da konuşuluyor. Olması gereken de bu. Çok kısa bir sürede bu işi düzgün yapan
kurumların bu kişiden kişiye satışlarda çok önemli bir rolü olacağına inanıyoruz. Bu işin artık
kayıt altına alınması lazım. Çok önemli bir pazar ve baktığınız zaman sıfır araç pazarının 3
katı işlem yapılıyor. Bu işin çok daha arada derede, el yordamıyla yapıldığı bir ortamdan
kurumsal ortama taşınması artık bir ihtiyaç." diye konuştu.
Bozkurt, ikinci el piyasasının kayıt altına alınmasında ilk hedefin, pazardaki çok büyük
potansiyeli
barındıran
kişiden
kişiye
satış
durumunun
olduğunu
söyledi.
Kişiden kişiye satış işleminin mutlaka düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Bozkurt,
"Özellikle kadın sürücüler bu konuda çok dertli. Bu işlemleri bilmiyorlar. Aracın satılması
için ilan verildiğinde bu işlerin takip edilmesi, sürdürülmesi, sonuçlanması gerçekten bir
eziyet” diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20002.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri OSB’den KAYSO yönetimine
ziyaret
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Büyüksimitci’ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
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Kayseri OSB’nin ülkemizde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden KAYSO Başkanı
Büyüksimitci “Kayseri OSB’miz, Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden bir tanesidir. Son
projelerle de yıldızı gittikçe daha da parlayacağına inanıyorum. Öncelikle hem ziyaretiniz
hem de yaptığınız çalışmalar için biz de çok teşekkür ederiz. Şimdi el ele, omuz omuza çalışıp
Kayseri’mize ve ülkemize katkı verme zamanı, inşallah bunu da beraberce başaracağız. Bizde
OSB’lerimizle beraber memleketimiz için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda
desteklerinizi her zaman bekliyoruz ve ondanda eminiz. KAYSO’nun her türlü imkanı her
zaman size açık. Çünkü hem üyemiz hem organize olarak da yan yana olduğumuz bir
kuruluşumuzsunuz” diye konuştu.
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya’yı kutlayarak, “Kayserimize hayırlı
hizmetler yapacağınıza inanıyoruz. Bizde KOSB olarak değerli KAYSO Yönetim Kurulu
Başkanımıza, Meclis Başkanımıza her türlü desteğimizi tam vereceğiz, yanlarında olacağız.
2023 Türkiye’sine Kayserimizin en güzel şekilde taşınması için el ele birlikte çalışacağız.
Kendilerine ve yönetimine başarılar diliyoruz” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20003.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sanayiciler risk almaya hazır
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi,
"Sanayiciler olarak her türlü riski almaya hazırız." dedi.
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KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, düzenlediği basın toplantısı ile yeni
yönetimi tanıttı ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. KAYSO'da düzenlenen
basın toplantısında konuşan Büyüksimitçi, "Bütün dünyada petrol fiyatlarının düşmesiyle
beraber hammaddeler çok ucuzladı. Dolayısıyla çelik ve çelik mamulleri veya petrol kimya
ürünlerinden mamul bir takım ürünlerde hammadde fiyatları düşünce sizin de satış fiyatlarınız
düşüyor. Bizim önemli pazarlarımızdan olan Irak ve Suriye gibi Ortadoğu coğrafyasında
olanlar Türkiye ihracatını etkilediği gibi Kayseri ihracatını da etkiledi. Bizim ürettiğimiz mal
cinslerinde bir takım ürünlerde ciddi satışlar yapıyorduk. Onlardan etkilendik ama bir şekilde
telafi edeceğiz. Zaten hedefimiz de budur. Hem ürün çeşitliliği anlamında ne yapabiliriz,
hammaddelerimizi nasıl artırabiliriz hem de değişik pazarlarda mutlak surette durumumuzu
düzeltmemiz lazım. 7 milyar insanın yaşadığı dünyada sadece bu coğrafyaya satış yapacağız
diye bekleme şansımız yok" ifadelerini kullandı.
"Bu bir ekonomik savaş"
5 Temmuz'dan sonra yaşanan süreçte sanayici olarak her türlü riski almaya hazır olduklarını
belirten Büyüksimitçi, "Bankalar savaş riski gördükleri için kendilerine göre bir takım
tedbirler alıyorlar. Şu anda herkesin taşın altına elini gerekirse gövdesini koyma zamanıdır.
Bankalar da bu işe katkı vermek durumundadır. Etrafımızda ciddi tehlikelerin olduğu bir
dönem yaşıyoruz. Sanayici olarak biz her türlü riski her zaman almaya hazırız. Bu işi bir
seferberlik halinde, yapımızı bozmadan hızlıca koşup ne yapabileceğimizi düşünmek
zorundayız. Bu bir ekonomik savaştır. Bankacılarında çok ciddi olarak bu işe biraz fedakarlık
göstermeleri önemlidir. 15 Temmuz ve sonrasında gelişen hadiselerle ilgili bir takım
bankaların yaptırımları var. Onlar için kimse bir şey demiyor. Firmalarımızın da bu işten zarar
alamadan çıkması lazım. Hiçbir problem yokken normal nakit akışıyla devam edecek olan
firmalarımız, küçücük bir problemden sıkıntıya girebilirler. Bu hassas bir konudur. Bu konuda
anlayış bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"Kayseri sanayisine faydalı olmaya çalışacağız"
Düzenlenen basın toplantısında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da, "1 yıl
süreyle görevlendirdik. 1 yıl içerisinde acil eylem planlarımızın neler olması gerektiğini bir
haftadır başkanımızla ve yönetim kurulu üyelerimizle tartışıyoruz. Gündemimizde
firmalarımızın çok acil durumda finansman konusuyla ilgili sıkıntılarının olduğunu tespit
ettik. Buna yönelik çözüm bulabilmenin yollarını ve sıkıntılarla ilgili çözümleri gerekli
mercilere aktarabilmemiz ve elimizden geldiği kadar ortak paydamız olan Kayseri sanayisi ve
Kayseri sanayisi tüccarlarının sıkıntılarını biran önce bir nebzede olsa elimizden geldiği kadar
gidermenin çabası içerisinde olacağız. Tabi ki zor bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.
Özkaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Malum süreçten sonra bir takın arkadaşlarımız bir takım firmalarda hissedar oluşundan
dolayı bir takım sıkıntılara girdi. Kişiyle alakalı olan bir işin firmanın ortaklarını da olumsuz

bir şekilde etkiledi. Firmanın piyasadaki tedarikçileri tarafından şüpheyle yaklaşıldı ve
piyasada böyle bir olumsuzluğun domino etkisi yarattığından dolayı 1., 2. Ve 3. kırılmalara
kadar bu işin gittiği ve dolayısıyla sistemde bir takım sıkıntıların meydana geldiği
görülmektedir. Bankalarımızın genel müdürlükleri bir takım inisiyatifleri şubelere atmış
durumdalar. İnşallah kısa vadede en önemli konularımızın başına olan bu konuda biz bir
mesafe almak istiyoruz. Aksi takdirde millete mal olmuş firmalarımızı kaybetmek hakikaten
Türkiye’ye verilebilecek en büyük zarardır. Hatta bu tür firmalarımızı kaybetmek bir darbedir.
Bizler için ekonomik bir darbe olabilir. Onun için bu konuda ilgili kurumların, kuruluşların ve
bizlerin pozitif bir algıyla hayatımızı normale döndürmeliyiz." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20004.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Yozgat çiftçisine 110 milyonluk tarımsal
destek
Yozgat çiftçisine 2016 yılı içerisinde 110 milyon TL tarımsal destek sağlandı. Destek ile
bölgede 600 mevsimlik işçiye istihdam sağlandı.
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7 Milyon dekar kullanılabilir tarım arazisi ile Türkiye’de 4’üncü sırada yer alan Yozgat
çiftçisine 2015 yılı içerisinde 94 milyon tarımsal destek sağlanırken, bu rakam 2016 yılı
içerisinde 110 milyon TL’ye ulaştı.
Yozgat İl İstihdam Kurulu Toplantısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
görevlileri tarımın istihdama olan katkısı hakkında bilgi verdi. Yozgat’ta 42 bin 200 çiftçi
kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı işletmenin bulunduğu belirtilerek, devlet tarafından, çiftçiye,
mazot, gübre ve diğer çeşitli desteklerden 110 milyon civarında bir destek sağlandığı ifade
edildi. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde uygulanan Kabalı Meyvecilik Projesinde 5 bin 640
dekar alanda elma, armut, şeftali, kaysı, kiraz gibi meyve üretiminin gerçekleştirildiği ve
burada 400 ile 600 arasında işçi istihdam edildiği, daha önce köyden göç eden 14 ailenin
tekrar köye döndüğü belirtildi. Yozgat’ta ayrıca 600 mevsimlik tarım işçisinin istihdam
edildiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20005.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri'de 323 bin sigortalı var
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri'de 322 bin 715 sigortalı
vatandaşın olduğunu söyledi.
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SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Emekli sandığı iştirakçisi olan 52 bin 588 4B sigortalımız,
en fazla yükü oluşturan SSK'lı işçilerimizin sayısı ise 227 bin 074'dür. 2016 yılında şimdiye
kadar Kayseri genelinde bin 482 tane denetim yaptık ve 5 bin 721 tane işçimiz ile bire bir
görüştük. Bu işçilerimizden 503'ünün kayıt dışı olarak sosyal güvenlik sisteminin dışında
olduğunu tespit ettik ve bunları kayıt altına aldık. Bin 29 işyerinin de 453’ünü ise yine
kurumumuza kaydının olmadığını tespit ettik ve bu 453 işyerini kayıt altına aldık." dedi.
Hasgül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni hizmet binamız 27 bin metre kapalı alana sahip, Türkiye ‘nin en modern binalarından
bir tanesidir. Biz bu hizmet binalarını yaptıktan sonra birçok merkezimizi burada birleştirdik.
Ancak bizim sosyal güvenlik kurumu olarak hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürmek
zorundayız. Bu amaçla Kocasinan Sosyal Güvenlik Merkezimizi şehir merkezinde bıraktık.
Vatandaşlarımız yapacağı her türlü başvuruyu, alacağı her türlü bilgiyi Kocasinan Sosyal
Güvenlik Merkezi'ne gittiği zaman gerekli işlemler sonuçlandırılacaktır." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20006.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Talaslı kadınlar meme kanseri konusunda
bilinçlendirildi
Meme kanseri bilinçlendirme ayı kapsamında Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ve Talas Halk Sağlığı Müdürlüğünce kadınlara ‘Meme Kanserine Bilinçlendirme’
konferansı verildi.
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Belediye konferans salonunda verilen eğitime Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’nun eşi Emel Palancıoğlu, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Fatma Akpınar, İlçe Kadın
kollar Başkanı Emine Timoçin ve çok sayıda kadın katıldı.
Bilinçlendirmelerle farkındalığın arttığını söyleyen Emel Palancıoğlu, “Meme kanseri
bilinçlendirme ayındayız. Bu nedenle birçok yerde bu tür toplantılar yapılarak bilinçlendirme

yapılıyor. Tarama ve erken teşhis tedavide çok önemli. Son yıllarda bilinçlenmeyle beraber
meme kanseri ölümleri çok azaldı. İnşallah bu tarz toplantıların artmasıyla daha da
bilinçlenerek bu hastalığı tümüyle ortadan kaldırırız.” dedi.
Kadınlara kanserden değil geç kalmalarından korkmalarını belirten Erciyes Üniversitesi Genel
Cerrahi Anabilimdalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alper Celal Akcan, “Meme kanseri
bilinçlendirme ayı etkinlikleri kapsamında Talas Belediyesinin düzenlediği konferansta meme
kanseri ile ilgili bilgilerimizi paylaştık. Bu konudaki tecrübelerimizi değerli halkımıza
anlatmak istedik. Gelen katılımcıların önemli bir kısmının ya da ailelerinden birkaç kişinin
meme kanserinden etkilendiğini gördüm. En önemli şey kanserden değil geç kalmaktan
korkmak. Mümkün olduğu kadar en erken dönemde hastalığın adını koyabilmek çok
önemlidir. Bu noktada kadının kendisine çok önemli görevler düşüyor. Kendi kendine meme
muayenesi ve düzenli takip en önemli noktadır. Bu durum bize her geçen gün bilincin artması
gerektiğini gösteriyor. Talas Belediyesine bu faaliyetlerinden dolayı teşekkür ederim.”
şeklinde ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20007.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kazayı gören gençler özçekim yaptılar
Kayseri'de dün akşam meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasını gören iki genç,
kaza yapan otomobil ile özçekim yaptıktan sonra olay yerinden ellerini kollarını sallayarak
uzaklaştı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı ile Ihlamur Caddesi kavşağında Abdullah Alim
B.'nin (51) kullandığı 06 EUT 36 plakalı otomobil ile Yakup D.'nin (33) kullandığı 38 SH 758
plakalı kamyonetin çarpıştığı öğrenildi. Kazada, 06 EUT 36 plakalı otomobil çarpışmanın
şiddetiyle refüje çıkarak durabilirken, tekerleri kırılan kamyonet ise kaza yerinden yaklaşık 25
metre sürüklendikten sonra durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte Gülşen B. (76), Sezer N. (33), Bahar D.
(23), Zeynep D.(3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında trafik polisleri kavşaklarda ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken,
meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak için anons yaptı. Kazayı gören iki genç ise
kaza yapan bir aracı arkalarına alarak cep telefonu ile özçekim yaptıktam sonra kaza yerinden
ayrıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapatılan yol,
araçların olay yerinden kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20008.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

KÖŞEBAŞI
Köşebaşı güncel konulara farklı gözden bakmaya devam ediyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20009.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Erciyes kayak sezonuna hazır
Bulutları delen zirvesi, zirvesinden eksik olmayan karı ve heybetli görüntüsüyle Orta
Anadolu'nun simgelerinden Erciyes Dağı, Avrupa standartlarındaki tesisleri, 105 kilometreye
ulaşan pistleriyle yeni sezonda kayakseverleri karşılamaya hazırlanıyor.
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Erciyes Dağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Erciyes Dağı Master Planı" ile modern
mekanik tesislere, her seviyede kayaksevere uygun pistlere ve alternatif konaklama tesislerine
kavuştu.
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 3 bin 916 rakımlı Erciyes Dağı'nı tercih edenler, zor
ve kolay pistlerde kayak yapıyor, snowboard heyecanı yaşıyor, gondol ve teleskilerle de dağın
zirvesine yolculuğun tadını çıkarıyor.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, kayakseverlere daha iyi hizmet vermek ve kaliteyi artırmak maksadıyla kış
boyunca Erciyes Kayak Merkezi'nde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Kışın tespit ettikleri pist hatalarını kar kalkınca düzeltme imkanı bulduklarını anlatan Cıngı,
şöyle devam etti:
"Pistlerdeki eğimleri ve genişletmeleri yaz boyu düzelttik. Pistlerdeki kayaların kırılması için
de büyük çaba gösterdik. Bu çalışma Erciyes'e çok büyük bir hizmet oldu. Kayalardan dolayı
karın ezilmesi sırasında yaşadığımız sıkıntıyı artık yaşamayacağız, daha yumuşak bir toprak
oluştu. Topraklı kısımları da çimlendirdik, ayrık otları, yabani otlar ektik. Dağ sürekli çalışan
bir organizma. Kaya, taş yuvarlanmaları oluyor, kablo kopmaları yaşıyoruz. Bu nedenle yaz
boyu da bir yenileme çalışması yapıyoruz."
- Teleferiklere özel uzman ekip
Cıngı, kayak merkezindeki mekanik tesislerin güvenliği konusunda hassas olduklarını, bu
tesislerin bakımını yapan uzman bir ekip oluşturduklarını dile getirdi.
Türkiye'de bu konuda yetişmiş çok fazla çalışan bulunmadığına dikkati çeken Cıngı, "Lifler,
teleferikler çok özel ekipmanlar, herkes bunların tamiratını yapamıyor. Oluşturduğumuz
ekip yurt dışında bu işin eğitimini aldı. Yaz boyu bütün teleferiklerimiz cıvatasından vidasına,
makarasından direğine kadar kontrolden geçti." diye konuştu.
- Her seviyeden kayaksevere hitap ediyor
Erciyes'in, Türkiye'nin en kompleks ve son teknoloji ürünlerinin bulunduğu bir kayak merkezi
haline geldiğini ifade eden Cıngı, bu yıl 18 mekanik tesis, yürüyen bantlar ve teleskilerle
kayakseverlerin karşına çıkmaya hazır olduklarını belirtti.
Pist uzunluğunun 105 kilometreye ulaştığını anlatan Cıngı, şöyle konuştu:
"Pistlerimiz, uluslararası standartlarda bir kayakseverin tercih edebileceği uzunlukta. Çünkü
insanlar aynı pistte sürekli kaymak istemiyor. Erciyes'in en önemli özelliği 4 farklı giriş
noktamız var: Tekir kapı, Develi kapı, Hacılar ve Hisarcık kapı. Bu giriş kapılarının hepsinde
insanların kendilerine özgü bulabilecekleri vasıflar var. Örneğin Tekir kapı, Erciyes'in bir
alışkanlığıdır. Gondollarla seyahat imkanından dolayı halkın yoğun talep ettiği bir yer. Develi
kapı daha elit bir müşteri kitlesine sahip. Hisarcık kapı da kayakseverlerin talep ettiği yoğun
bir yer, zorlu, meydan okuyan pistlerin bulunduğu bir yer. Herkesin kayma kabiliyetine göre

pistlerimiz bulunuyor. Bu özellik hem yerli hem de yabancı turist için Erciyes'i cazip hale
getiriyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20010.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

PTT 176 yaşında
Kayseri PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz, Vali Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.
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Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarete Türkyılmaz'ın yanı sıra müdür yardımcıları ve
diğer yetkililer katıldı.
Türkyılmaz ziyarette yaptığı konuşmada, şirketin 23 Ekim 1840 yılında zor şartlarda ve
kısıtlı imkanlarla başladığı hizmet serüveninin 176. kuruluş yıl dönümünü birlik ve beraberlik
içerisinde kutlamanın büyük onurunu yaşadıklarını belirtti.
Halktan aldıkları güven ve güç ile 176 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Türkyılmaz,
şirketin mensubu olarak PTT'nin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm emekli ve çalışanlara
teşekkür etti.
Vali Kamçı da PTT'nin sadece posta işi yapmadığını, bir çok iş alanında başarılı işlere imza
attığını ve bundan sonra da PTT'nin kendisinden söz ettireceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20011.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bakan Bozdağ, 'yeni delillerle' yarın
ABD'ye gidiyor
Adalet Bakanı Bozdağ'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için görüşmelerde bulunacağı
ABD'de yeni deliller sunacağı öğrenildi . ABD ziyaretinde Bozdağ'a, TBMM Adalet
Komisyonu Başkanı İyimaya, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri de eşlik edecek.
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Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah
Gülen'in iadesi için görüşmelerde bulunacağı ABD'de yeni deliller sunacağı belirtildi. AA
muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bozdağ'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin

görüşmelerde bulunmak üzere, gerçekleştireceği ABD ziyaretinin programı netleşti. Yarın
ABD'ye gidecek olan Bakan Bozdağ, çarşamba günü ise Türkiye saati ile 23.00'te ABD
Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya gelecek.
Görüşmede, terör örgütü elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade
dosyası hakkında bilgiler verecek olan Bakan Bozdağ, söz konusu dosyalara ilişkin
soruşturmalar kapsamında elde edilen yeni bilgi ve belgeleri de aktaracak.
YENİ DELİLER SUNULACAK
Kanlı darbe teşebbüsünün, terörist başı Gülen'in emir ve komutasında gerçekleştirildiğine
ilişkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaşı ile paylaşacak olan Bozdağ, darbe teşebbüsü
konusunda 10 Eylül'de ABD'ye gönderilen Fetullah Gülen'in geçici tutuklanması talebini de
gündeme taşıyacak. Bozdağ, 10 Eylül tarihinden itibaren soruşturmalar kapsamında
elde edilen yeni delilleri ABD Adalet Bakanı Lynch ile paylaşacak. Görüşmede, Bozdağ'ın
Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, terörist başı
Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı kaydedildi.
ÜÇ PARTİDEN TEMSİLCİ DE BULUCAK
ABD'de çeşitli programlara katılacak olan Bakan Bozdağ, siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) 27 Ekim Perşembe günü Washington'da gerçekleştireceği
"15Temmuz Darbe Teşebbüsü" konulu toplantısında konuşacak. Bozdağ, cuma günü
ise AnadoluAjansı'nın darbe girişimiyle ilgili Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde
düzenleyeceği "Milli İradenin Yükselişi Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirecek. ABD
ziyaretinde Bozdağ'a,TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, komisyon
üyeleri Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü, CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan ve MHP
Milletvekili İsmail Faruk Aksu da eşlik edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20012.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Dedektifler özel yasa istiyor
Kayseri’de özel dedektiflik faaliyeti yürüten S.Y., Türkiye’de 150 civarında özel dedektiflik
bürosunun bulunduğunu ve yaptıkları işle ilgili yasa çıkarılmasını beklediklerini söyledi.
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Dedektifliği, adaletin tesis edilmesi için hukuki konularda delil sağlayan aracılar olarak
tanımlayan S.Y., günümüzde özel dedektifliğin bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti. S.Y.,
"Biliyoruz ki, jandarma ve polisten oluşan kolluk kuvveti var ülkemizde. Ancak ülkenin
gelişen koşulları ve artan nüfusuna bağlı olarak suç çeşitliliğinin artması ile birlikte genel
kolluğun sayısı buna yetişmeye yetmemektedir. Her konu ile ilgili bir özel ekip oluşturulması
da mümkün değildir. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin doğrudan ilgilenemediği durumlar da söz
konusu. Örneğin bir çocuğun takibi kolluk kuvveti açısından söz konusu değildir, ancak suç
ortaya çıktığında kolluk kuvveti devreye girebilmektedir. Ancak biz bu konularda hizmet
etme serbestiyetine sahibiz." diye konuştu.
"Araştırma yaparken yasal sınırlar ihlal edilmiyor"

Film ya da romanlardan dolayı vatandaşın özel dedektifleri sınırsız yetkili zannettiğini
belirten S.Y., tüm araştırmalarını yasal çerçeve içinde yaptıklarını vurguladı. Kayıp şahıs,
dolandırıcılık, boşanma ve velayet davalarında delil sağlama, evlilik öncesi araştırması, çocuk
takibi gibi konularda hizmet verdiklerini dile getiren S.Y., "Anne babalar biliyoruz ki,
çocuklarının okulda ve okul dışında ne yaptıklarını sürekli takip edemiyorlar. Ve yine
biliyoruz ki, örneğin uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşa kadar inmiş durumda. Ama biz
ebeveynin istemesi durumunda kapsamlı bir araştırma yapabiliyoruz." dedi. S.Y. en çok,
boşanma, velayet ve evlilik öncesi araştırma konularında talep aldıklarını söyledi.
"Türkiye’de 150 özel dedektiflik bürosu var"
Ülke genelinde halihazırda 150 özel dedektiflik bürosu olduğuna dikkat çeken S.Y., özel
dedektiflik bürolarının adlarını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını dile getirdi. Bu ve benzeri
nedenlerden dolayı özel dedektifler olarak acil bir yasaya ihtiyaç duyduklarını kaydeden S.Y.,
"Ülkemizde özel dedektifliğin bir yasaya bağlanması gerektiği düşünülmüş ve 1994 yılında
özel dedektifler tarafından bir tasarı hazırlanarak Meclis’e sunulmuştur. Ancak, o günün
koşulları ve ülkenin özel dedektiflik sektörüne hazır olmadığı düşüncesi ile bu durum
cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. O günden bugüne yasa tasarısı mevcuttur ancak
yasa tasarısının da artık değişen koşullar nedeniyle geçerliliği kalmamıştır. Bunun, mutlaka
yasal çerçeve içine alınıp merdiven altı diye tabir ettiğimiz ortamlarda da yapılmaması
gerekmektedir. Çünkü zaman zaman mesleğimizin dolandırıcılık yöntemi olarak
kullanıldığını ve insanların mağdur edildiğini duyuyoruz. Özel dedektiflik yasasının çıkması
ve hangi koşullar çerçevesinde kimlerin özel dedektiflik yapacağı, yetki ve sorumluluklarının
neler olacağı konusunun bir yasaya bağlanması, 150 civarında dedektiflik bürosunun olması
nedeniyle artık gereklilik haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
"Büro olmayan illerde mobil dedektifler hizmet veriyor"
Dedektiflik bürolarının genelde nüfus yoğunluğu olan illerde konuşlandığını, ancak büro
olmayan illerde de mobil ekiplerle hizmet verdiklerini belirten S.Y., kendilerine www.erciyes
dedektiflik.com internet sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20013.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Büyükşehir Belediyesi çocukların gönlünü
yapmaya devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi, çizgi film kahramanlarını sahneye taşımaya devam ediyor. Çocuklar,
en çok sevdikleri kahramanlardan olan Arı Maya'yı, bu kez çizgi değil canlı olarak izleme
şansı buldular.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Arı Maya adlı oyunla devam etti. Kadir Has
Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi. 1300 kişilik salonun
tamamen dolduğu oyunda Arı Maya ve arkadaşı Willy'nin maceraları ilgiyle izlendi. Tiyatro

Mask oyuncuları tarafından sahnelenen müzikli çocuk oyununu Seda
Büyükşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonunda birbirinden güzel
getirmeye devam edecek. "Çizgi Diyarı'nda Bir Gün" ile başlayan ve "Arı
eden çocuk oyunları 29 Ekim Cumartesi günü "Heidi", 30 Ekim
"Köstebekgiller" ile sürecek.

Vardarlı yönetti.
çocuk oyunlarını
Maya" ile devam
Pazar günü de

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20014.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

FOTOĞRAFÇILAR YENİ SEZONA
DEVELİ İLE BAŞLADI
Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu içerisinde her ay gerçekleştirdiği Profesyonel
Fotoğraf Eğitimi yeni sezonla birlikte başladı. Yeni sezonun ilk gezisi Develi'ye yapıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yapılan Profesyonel Fotoğraf
Eğitimi ve Uygulama Gezisi Develi'de düzenlendi. Eğitim ve gezi programına katılan 150'ye
yakın fotoğrafçıya Develi ilçesinin farklı noktalarında uygulamalı eğitim verildi.
Uygulama gezisinde Develi Lisesi, Elbiz, Develi Evleri, Everek Camii, Aşık Seyrani,
Köşkpınar gibi Develi'nin tarihi ve doğal güzellikleri gezilerek binlerce fotoğraf çekildi.
Fotoğrafçılar, rehber eşliğinde Develi'deki tarihi mekanları gezerek ilçeyi daha iyi tanıma
fırsatı da buldular.
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de fotoğrafçılığın gelişmesi için gerçekleştirdiği etkinlik
fotoğraf severlerce büyük beğeni topladı. Geziye katılanlar, Kayseri'nin tarihi ve doğal
güzelliklerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'ne
teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20015.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

“Batı medeniyetinin tersini yapmalıyız”
Kayseri’de uluslararası öğrencilerle bir araya gelen Yazar Bülent Akyürek, batı medeniyetinin
Türk milli ve manevi değerlerini devamlı kötü göstermeye çalıştığını, tüketimi sürekli
körüklediğini ileri sürdü.
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin
BurçlarıDerneği tarafından düzenlenen, ‘Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin 15.
Hafta seminerleri, Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) Toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Toplantıda, Yazar Bülent Akyürek, ‘Modernizm,Batı ve Teknolojinin
Zararları’ hakkında bilgi aktardı. Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan 11 Eylül
saldırılarının ardından roman yazmayı bırakıp eleştiri ve benzeri kitapları yazmaya
yöneldiğini hatırlatan Akyürek, “Dünyaya bir baktığınızda İslam dinine ait değerlerle alay
edildiğini onun korkunç gösterildiğini, canavar gibi resmedildiğini görebiliriz. Tanzanya
canavarıdiye bir şey yoktur. Aslı,Tasmanya canavarıdır. Müslüman olan Tanzanya’yı kötü
göstermek amacıyla ortaya konulmuştur. Bize özellikle batı medeniyeti tarafından gösterilen
veya anlatılan her şeye inanmamalıyız.Herkesin bildiği Temel Reis çizgi filminin aslı ile ilgili
araştırma yaptım. Filmde Temel Reis ile Kabasakal arasında Safinaz Hanım nedeniyle rekabet
var. Bu nedenleTemel Reis, Kabasakal’dan sürekli dayak yediğini görüyoruz. Ancak Temel
Reis, tam ölmek üzere iken bir yerden bulduğu ıspanağı yiyip çok güçlü hale dönüşüyor ve
Kabasakal’ı perişan ediyor. Yaptığım araştırmalarda; bu film, İtalya’da 2. Dünya savası
sırasında ıspanak satan ve iflas etmek üzere olan bir firma için reklam filmi olarak çekilmiştir.
Reklam piyasada tutunca filme çevrilmiştir. Verilen mesaj net; ıspanak ye, demir gibi ol.
Ancak, ıspanakta demir vitamini yoktur. Ispanak dayak yiyenin yemesi gereken bir yiyecek
değildir. Demir dünyamıza ait bir maden de değildir. Demir vitamini, demir de vardır. Bakır,
bakırda vardır. Günümüzde insanlarda bakır eksikliği çıkıyor. Çünkü bakır kaplarda yemek
yiyen kalmadı. Şimdi insanların kanlarında, teflon fazlalığı çıkıyor. Dünyamız düz ve basit
yaratılmıştır. Demir, demir madeninde; bakır madeninde olur. Başka yerde, başka
yiyeceklerde olmaz.” diye konuştu.
KENDİSİ İLE BARIŞIK, TOPLUMLA KAVGALI
Günümüzde ‘kendisi ile barışık insan’ modeli çıktığını bunun da zararlı olduğunu hatırlatan
Akyürek, sözlerini şöyle sürdürdü;
“İnsan, kendisi ile her zaman barışık olamaz. Çünkü insan günah işlediği veya bir yanlış
yaptığı zaman, kendini eleştirmesi gerekir. Bu günahı niye işlediğini düşünmesi ve aynı
hatayıyapmamasıgerekmektedir. Bu insan modelinde, kendisi ile barışık insan denilerek,
günahlar içselleştirilmeye, onu kabul etmeye yönlendirmektedir. Kendisi ile barışık insan
modelinde ise başkalarının hatalarını kabul etmeye yer yoktur. En basit şekilde, yanlışlıkla
ayağımıza basan birisini affetmeyip kızıp bağıran insanlar ortaya çıktı. Günümüzde insan
sabahtan akşama kadar birçok yere dokunur, Otomobilin kumandası, , televizyonun
kumandası, bilgisayarın düğmesi bunlara birer basit örnektir. Ancak, insan başka insan ile
tokalaşmaz hale geldi.

Bilimin geliştiği söyleniyor. Öyle olsaydı kansere çare bulunurdu. Şimdi istenmeyen tüylere
çare bulunmuştur. Bunun da sürekli reklamı yapılmaktadır. Kitapçılarda ‘Annelik Sanatı’
isimli kitaplar satılıyor. Bu kitapların reklamı yapılıyor. Oysa, kadın annelik özelliğiyle
yaratılmaktadır. Bunu yeniden gündeme getirip para kazanıyorlar. Batı medeniyeti, bunun
üzerinden de para kazanmaktadır. İşte karınca yuvaları araştırılıyor. En yüksek dağlara
tırmanışlar yapılıp, zirveye çıkılıyor. Asansör ile ay yolculuğu gibi çalışmalar buna örnektir.
Bunların birebir insanlığa faydası yoktur.”
1980 DARBE DÖNEMİ
Batı medeniyeti tarafından sunulan şeylerin, tersini yapılmasını öneren Akyürek, “Yemek
kültürümüz bile batıya göredir. Önce çorba sonra şu yemek sonra tatlı gibi bir sıralama
yapılmaktadır. Sonra insanlar kilo alıyor. Sonra da zayıflama ilaçları veya diyet formülleri
satıyor. Yemeğe tatlıdan başlarsak kilo sorunu zaten ortadan kalkar. Yine her yıl yeni elbise
almalıyız algısı oluşturuluyor. Batı ile yarışmak için farklı yollar denemeliyiz. Bunun için
stratejiler geliştirmeliyiz. Ülkemizde yaşanan gelin kaynana kavgaları, en iyi strateji
oyunudur. Silah olmadan karşıdaki insanı yenebilmektir.Dünyayı basit yaşamalıyız.
Türkiye’de insanların en sade yaşadığı dönem gariptir ki; 1980 darbe dönemiydi. Çünkü
televizyonlar bile saat 23.00 de kapanır. İnternet yok, cep telefonu yok, elektrik yok. Böyle
olunca insanların ruh sağlığı düzgündü. Kısacası insan vaktinde kalkıyor. Vaktinde yatıyor.
Şimdi insanlar gece yatmıyor. Sabah zor kalkıyor. Bundan dolayı insanlar çok sinirli. En ufak
bir hatada kavga ediyorlar. El emeği ile geçinen de azaldı.” diye konuştu.
BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİLER
Yazar Akyürek, “Ben 3 yıla yakın zaman bazı öğrencilere bur verdim. Bazı kriterlerim vardı.
Puanı düşük, iş bulması zor ve meslek yüksekokullarında okuyan ancak namazı doğru kılan
öğrencilere burs verdiğim için çok eleştirildim. Puanı yüksek bölümlerde okuyanöğrencilere
zaten burs veriliyor. Bu öğrenci zaten iyi bölüme gitmiş. Bitirince de işe girecek. Diğer
taraftakinin ise böyle bir şansı az. Bana göre; onun bursa ihtiyacı daha çok var. Ayrıca,
babasının mesleği iyi, kazancı da yüksek olanların puanları da düşürülmeli. Babası fakir,
gelirleri de düşük olana da ek puan vereceksin. Diğerinin zaten işe ve paraya ihtiyacı yoktur.
Çoğu zaten hobi olarak okumaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı. Akyürek, söyleşi
sonrasında öğrencilerle sohbet edip kitaplarını imzaladı.
YAZAR BÜLENT AKYÜREK KİMDİR?
Farklı söylemleriyle dikkat çeken yazarı ‘İçinizdeki Öküze Oha Deyin’, ‘Öğle Namazına
Nasıl Kalkılır’, ‘Yılgın Türkler’, gibi kitapları bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20016.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Saadet Partisi'nin genel başkan adayı belli
oldu
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulunun verdiği karara göre, partinin genel başkan adayı
Temel Karamollaoğlu olarak açıklandı.
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu’nun, 6. Olağan Büyük Kongresi, 30 Ekim Pazar günü
gerçekleştirilecek.
7 KİŞİ TOPLANIP KARAR VERDİ
Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün yanısıra
Recai Kutan, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Yasin Hatipoğlu, Temel Karamollaoğlu ve
Mustafa Kamalak katılmıştı.
(Temel Karamollaoğlu)
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?
1941 yılında doğdu. Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olan
Temel Karamollaoğlu, çeşitli devlet kurumlarında görev yaptı.
Belediye başkanlığı döneminden sonra Refah Partisi'nden Sivas'tan milletvekili seçildi. 16'ncı,
20'nci ve 21'inci dönemlerde milletvelliği yaptı. Saadet Partisi'nde siyasi hayatını devam
ettiren Temel Karamollaoğlu partinin büyük kongrede aday gösterilmesi bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20017.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ERÜ’DE ÖNEMLİ PANEL
Sivil Dayanışma Platformu İl Temsilciliği tarafından “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeni
Türkiye’nin İnşası” konulu bir panel düzenlenecek. Panelde konu katılımcılarla enine boyuna
masaya yatırılacak.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde 27 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da
gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak, Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Ogan, PODEM
Başkanı Can Peker ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum ile Ahmet Selim
Köroğlu katılacak.
Sivil Dayanışma Platformu İl Temsilcisi Mustafa Özkan, panele yoğun bir katılım
beklediklerini belirterek Kayserilileri davet etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20018.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Emniyetten öğrenciler için kültür turu
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce öğrencilere yönelik olarak 13-18 Ekim 2016
tarihleri arasında 5 gün süreli Çanakkale-Ankara illerine kültür ve tarih gezisi düzenlendi.
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Güvenli Hayat Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı
(ÇOGEP) doğrultusunda yürütülen ‘Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler’ projesi kapsamında
gerçekleşen Kültür ve sosyal amaçlı gezi organizasyonu ile çocukların milli birlik ve
beraberlik duygusunu artırmak hedefleniyor. Geziye 40 öğrenci ve 4 personel katıldı.
Öğrencilerin seyahat, konaklama ve yemek ihtiyaçları proje kapsamında karşılandı.
Gezi programı içerisinde öğrenciler Cumhuriyet tarihimizin temeli olan Kurtuluş Savaşı’nın
şan ile olduğu kadar büyük acıların da yaşandığı Çanakkale Cephesini bizzat yerinde gördü.
Ayrıca çocukların Kayseri dışına ilk defa çıkmalarının yanı sıra yeni arkadaşlarla tanışarak
sosyalleşmeleri ve manevi değerlerimiz etrafında birlik duygularının pekişmesinin yanında ilk
defa deniz görmenin ve ilk defa vapura binmenin de heyecanını yaşadılar.
Çocuklara İstanbul programı kapsamında, Panaroma 1453, Minyatürk, Topkapı Sarayı,
Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Çeşmesi, Yerebatan Sarnıcı, Dikilitaş
Akvaryum, Eyüp Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı gezdirilmiş ve boğaz turu yaptırıldı.
Çanakkale programı kapsamında, Dur Yolcu Silueti, Kilit Bahir Kalesi, Namazgah Tabyası,
Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şehindere Şehitliği, Kocadere Hastane Şehitliği,
Abide, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği ve Ertuğrul Tabyası, Alçıtepe Köyü,
Bigalı Köyü, Kanlı Sırt, Çataldere Şehitliği, Hüseyin Avni Bey Şehitliği, 57. Alay Şehitliği,
Cesarettepe ve Korku Deresi, Conkbayırı, Arı Burun Yarları, Süleyman Şah Türbesi ve
Anafartalar Ovası gezdirildi.
Ankara programı kapsamında ise Anıtkabir, Medeniyetler Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii
ve Türbesi gezdirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20019.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Milli Eğitim’de devir-teslim var
Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü iken Kayseri’ye atanan yeni İl Milli Eğitim Müdürü Osman
Elmalı bugün düzenlenecek törenle görevi Bilal Yılmaz Çandıroğlu’ndan devralacak.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde dört yıl görev yapan Bilal Yılmaz Çandıroğlu Milli
Eğitim Bakanlığındaki yeni görevine başlamak üzere ayrılırken yerine atanan Kırşehir İl Milli
Eğitim Müdürü Osman Elmalı düzenlenecek törenle yeni görevine başlamış olacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek tören bugün 09:30’da gerçekleşecek.
Çandıroğlu'ndan 'Veda' mesajı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bakan
müşavirliği görevine atanan Bilal Yılmaz Çandıroğlu, görev yaptığı 4 yılı değerlendiren bir
veda mesajı yayımladı.
Çandıroğlu mesajında şunları söyledi:
“Yaklaşık 4 yıl önce başladığımız Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimiz sona erdi.
Bakan müşaviri olarak görevlendirildim. Şerefle yürüttüğümüz yaklaşık 4 yıllık görev
içerisinde elimizden geldiği kadar vatanımıza ve memleketimize hizmet etmeye çalıştık.
Özellikle kendi memleketimizde bu görevi yapmak bizim için ayrı bir önemi vardı. Kendi
memleketimize hizmet etme imkanımız oldu. Bu süre zarfında, 2 bin 226 derslik imalatımız
söz konusudur. Bu Cumhuriyet tarihinde yapılan derslik sayılarının 4’te 1’ine tekabül ediyor.
Bu bir yönüyle baktığınız zaman tarihi bir rekordur. Biz göreve başladığımızda üniversiteye
giriş sıralamasında 20’ci sıradaydık. Bugün Türkiye 2’ncisi olmuş bir ilden bahsediyoruz.
Projelerimiz noktasında STEM projesi başta olmak üzere Tam Öğrenme Projesi, Aile
Ziyaretleri Projemiz gibi projelerimizi değerlendirdiğimizde Türkiye’de ilkleri
gerçekleştirdik. Bugün STEM Projesi denildiği zaman Kayseri akla geliyor. STEM Projesine
başladığımız zaman, ‘Biz Kayseri’yi eğitimde Türkiye’nin başkenti haline getireceğiz’ diye
iddiamız vardı. Elhamdülillah bunu da başardığımızı düşünüyorum. Tam Öğrenme
Projesi’nde başarıyı artırma noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik. Bakanımız tarafından
verilen eğitim beratını Kayseri ilimiz almış oldu. İmam Hatipler’deki okullaşma oranımız
yüzde
7’lerden
yüzde
25’lere
dayanan
bir
rakam
söz
konusudur."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20020.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Başkan Öztürk hayalindeki Yahyalı’yı
anlattı
Belediye Başkanı Öztürk, hayalindeki Yahyalı’yı anlattı. Öztürk, “2017 yılında yeni
meydanımızın, yeni hastanemizin, Yahyalı - Develi arasındaki yolumuzun ve inşallah bir
konferans salonunun yapımının tamamlanması ve doğalgaza kavuşmamız en büyük hayalim”
açıklamasında bulundu.
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İlçede parke çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini, bu yıl içinde 35 bin m² kilitli parke
döşeyeceklerini belirten Başkan Esat Öztürk; “İlçemizde kilitli parke döşeme çalışmalarımız
devam ediyor. Zaman zaman dediğimiz gibi, ilçemizi kilim gibi, hatta kilim desenleriyle
dokuyoruz. Şuan çalışma yapılan Çiğilli Mahallesi Osmanlı Evleri bölgesindeyiz. Burası
imarda yüz akı dediğimiz, 18 uygulanmasının yapıldığı bir yer. Burada imarda geçen yolları
açacağız. Ve yeni açılan yolları da parke taşı ile döşeyeceğiz. İmarlaşmanın olduğu yerde
güzellik olur, yapmış olduğunuz hizmetlerde hoşunuza gider.” dedi.
Şehirleşme ve gelişmişlik açısında Kayseri ile ilçeler arasındaki makasın giderek arttığını
ifade eden Öztürk; “Kayseri ile ilçeler arasında makas çok açıldı. Bu makasın daralması için,
sağ olsun bütün belediye başkanlarımız gayret ediyorlar. Yahyalı ’da, Kayseri’de görev
yapmış bir belediye başkanı olarak bu görev bana düşüyor. Tecrübemizi burada
konuşturmamız lazım.” dedi.
Açıklamasında hayalindeki Yahyalı’yı anlatan Başkan Esat Öztürk; “2017 yılında yeni
meydanımızı, yeni hastane yapımını, doğalgazımızı, Yahyalı - Develi arasındaki yolumuzu ve
inşallah bir konferans salonunun yapımını hayalimdeki Yahyalı’ da olacak. Yahyalı turizm ile
kalkınacak bir ilçe. Değerlerimiz olarak bizim Yahyalı’da halıcılığımız vardı. Maalesef yüz
evden sadece biri ya da ikisinde dokunuyor. O değerimiz gitmiş oldu. Madencilik
sektörümüzde sıkıntı var. Ancak bu ilçeyi top yekûn kaldıracak, uçuracak üç tane sektörümüz
var. Tarım, hayvancılık ve turizm. Turizm konusunda hem tanıtım yapıyor hem de turistik
yerleri güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bunu zaten ilçe sınırımızdan itibaren görebilirsiniz.
İnsanlar, bir turizm ilçesine geldiklerini, mahallelere yaptırdığımız levhalardan anlayabilirler.
Çünkü biz, metal yığınlarını koymak yerine daha güzel, ortama uygun ahşap yapılı tabelaları
yerleştirdik. Doğrusu bu konuda vatandaşlarımızdan da şunu bekliyorum. Artık, bir turizm
ilçesinde cephe giydirmesi nasıl olur bunu bilmeliler. Gitsinler, turizm ilçelerinde yapılar nasıl
oluyor, cephelere nasıl önem veriyorlar görsünler. Doğrusu bu konuda ben Yahyalı’ya kafayı
taktım. Hayalimdeki Yahyalı’nın her yönüyle markalaşmış bir ilçe olmasını arzu ediyorum.”
diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20021.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

MHP’li Özdağ’dan ‘Başkanlık’ açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup MHP milletvekili ile
‘Başkanlık’ sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.
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MHP'li Özdağ, TBMM’de MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Balıkesir
Milletvekili İsmail Ok ve MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte başkanlık sistemi
ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Özdağ, 15 Temmuz FETÖ darbesi sonrasında ortaya çıkan
ağır politik, bürokratik, ekonomik ve toplumsal travma sürecinin en ağır şekilde devam
ettiğini belirterek, Türk Ordusu’nun iç savaşın yaşandığı ve sınırların yeniden çizilmeye
çalışıldığı Suriye’ye müdahale ettiğini söyledi. Özdağ, “Hava ve Kara Kuvvetlerimiz Musul
operasyonuna dahil olmuştur. Ordumuz Suriye’de iki terör örgütüne karşı zor politik dengeler
üzerinde bir savaş vermektedir. Müdahale edilen dar coğrafyada ABD, Rusya, İngiltere, İran,
Suriye orduları ile istihbarat servisleri ve İsrail istihbarat servisi de bu savaş içerisinde yer
almaktadır. Üstelik artık Türkiye ile ABD’nin müttefik olup olmadığı belli değildir. ABD ile
PKK arasındaki ittifakın Hillary Clinton döneminde artarak devam edeceği anlaşılmaktadır”
ifadelerini kullandı.
15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Özdağ,
“Şimdi doğrusu ve yanlışı ile bu örgüte karşı bir temizlik harekatı sürdürülmektedir. Buna
karşılık yanlış ve eksik uygulamalar sebebiyle örgüt, PKK, IŞİD, ve DHKP-C’nin arkasında
pusuya yatmıştır. Türk devleti ve milletine saldırma iradesi kırılmaktan çok uzak olan FETÖ,
zarar tespit, güç tanzimi, moral düzeltme operasyonlarına yoğunlaşmıştır. FETÖ, Türkiye’de
bir yandan PKK, IŞİD ve DHKP-C’nin çıkaracağı istikrarsızlığın yayılmasını, diğer yandan
dış dinamiklerin Türkiye’yi politik, diplomatik, askeri ve özellikle kırılgan ekonomik zemin
üzerinden finansal krize sürüklenmesini beklemektedir” şeklinde konuştu.
Özdağ şunları kaydetti:
“Türkiye’nin beka sorununu aşabilmesi için dış askeri müdahale, terörle mücadele ve
istikrarsızlık dinamikleri karşısında alması kaçınılmaz olan tedbirler vardır. Bu tedbirler, milli
birlik ve beraberlik sürecinin korunması, TSK’nın güçlendirilmesi ve moral değerlerinin
yükseltilmesi, FETÖ ve PKK ile doğru bir mücadele stratejisinin uygulanması, Suriye ve
Irak’ta askeri anlamda başarılı sonuç alınması başlıkları altında toplanabilir. Bu aşamada, yani
Türkiye bu denli problemle uğraşırken ortaya çıkan başkanlık rejimi tartışmaları Türk
toplumunda büyük bir siyasal gerilime sebep olacaktır ve hatta şimdiden olmaktadır.
Erdoğan’ı sevenler ve nefret edenler arasındaki şu anki mevcut uçurum ve siyasal
kutuplaşmanın hızla artacağından endişe duymaktayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
diktatörlük kurmak istediği iddiaları ise, bu çerçevede toplumun büyük bir bölümünde karşılık
bulacaktır.”
Türkiye’nin ‘başarısız devlet’ statüsüne hızla sürüklenmesini isteyen odakların sayısının az
olmadığını söyleyen Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Referandum süreci nasıl biterse bitsin Türkiye zararlı çıkacaktır. Başkanlık için evet çıkması
durumunda daha ilk günden Erdoğan’ın aslında bir ‘Pirus Zaferi’ kazandığı ortaya çıkacaktır.
Referandum sürecinde iyice kutuplaşan toplumun kutuplaşması başkanlık sisteminde de
devam edecektir. Başkanlık sistemine diktatörlük suçlaması, Türkiye dışından da yüksek sesle
gelmeye başlayacaktır. Toplumun diğer kesimleri -ki yüzde 50'ye yakın bir bölümü- bunu
kabullenemeyecek ve artan kutuplaşmanın da sonucunda sert gerilim devam edecektir. Bütün
bunlar Türkiye FETÖ, IŞİD ve PKK ile mücadeleye odaklanmasını engelleyecektir. Terör
büyük bir manevra alanı yakalayacaktır. Özetle, bu durumda içinden geçtiğimiz süreçte
parlamenter sistem ülkemiz için sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda milli güvenlik
rejimidir. Parlamenter rejim her şeye rağmen Erdoğan’ın ülkemizi kontrolsüz şekilde askeri
maceralara sürüklemesini engellerken, Türkiye’ye yönelik ‘diktatörlük ile yönetilen ülke’
nitelemelerini ortadan kaldırmasa da yumuşatmaktadır” diye konuştu.
Özdağ, şöyle konuştu:
“Biz MHP milletvekilleri, Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep
Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili
İsmail Ok ve Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz olarak parlamenter rejimin devamından
yanayız. Biz Sayın Bahçeli’nin geçtiğimiz yıllarda onlarca kez ifade ettiği gibi başkanlık
sisteminin Türkiye’yi özerkleşme, federalleşme üzerinden böleceğini görüyoruz. Milliyetçi
Hareket Partisi'ne gönül veren milyonların bizim gibi başkanlık sistemine ve bölünmeye karşı
olduğunu biliyoruz. Ülkücü hareketin milyonlarca mensubunun, MHP teşkilatlarının, ülkücü
sivil toplum örgütlerinin ve MHP milletvekillerinin başkanlık ve bölünmeye karşı olduğunu
biliyoruz. ‘TBMM’de evet deriz referandumda hayır deriz’ şeklinde bir tavrın doğru
olmadığını ve halkın aklı ile alay etmek olduğunu görüyoruz. Bu tavrı sergileyen
arkadaşlarımızın 3 Kasım 2002 seçimlerinin sonuçlarından, Abdullah Gül’ün
cumhurbaşkanlığının önünün açılmasından ve 7 Haziran 2015 seçim gecesi yapılan
açıklamanın ortaya çıkardığı neticelerden sonuç çıkarması gerektiğine inanıyoruz.
Parlamenter sistemden yana olduğumuzu, AKP’nin başkanlık teklifinin TBMM gündemine
geldiği
zaman
geçmemesi
için
'hayır'
oyu
vererek
ortaya
koyacağız.”
Açıklama yapan milletvekilleri hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin soru üzerine
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, hiçbir makam ve mevkinin Türkiye
Cumhuriyeti'nin bütünlüğü ve Türkiye'nin dirliğinden daha önemli olmadığını belirtti.
Isparta Milletvekili Nuri Okutan ise, “Millet can pazarındayken birilerinin post pazarlığında
olmasını kabul etmiyoruz. Neye mal olursa olsun. Disiplin sürecini hak ettiğimizi
düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile Başbakan Binali Yıldırım arasında
yaşanan tartışmaya ilişkin bir soru üzerine MHP'li Özdağ, "Sadece bir Genelkurmay
Başkanının uyarısı söz konusu değil. Defaatle yapılan uyarılar söz konusu. Hepsini bir kenara
bırakın, MHP'nin yaptığı uyarılar yeter” şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20022.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kaza selfiesi
Kayseri'de dün akşam meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasını gören iki genç,
kaza yapan otomobil ile selfie yaptıktan sonra olay yerinden ellerini kollarını sallayarak
uzaklaştı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı ile Ihlamur Caddesi kavşağında Abdullah Alim
B.'nin (51) kullandığı 06 EUT 36 plakalı otomobil ile Yakup D.'nin (33) kullandığı 38 SH 758
plakalı kamyonetin çarpıştığı öğrenildi. Kazada, 06 EUT 36 plakalı otomobil çarpışmanın
şiddetiyle refüje çıkarak durabilirken, tekerleri kırılan kamyonet ise kaza yerinden yaklaşık 25
metre sürüklendikten sonra durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile birlikte Gülşen B. (76), Sezer N. (33), Bahar D.
(23), Zeynep D.(3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında trafik polisleri kavşaklarda ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken,
meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmak için anons yaptı. Kazayı gören iki genç ise
kaza yapan bir aracı arkalarına alarak cep telefonu ile selfie çektikten sonra kaza yerinden
ayrıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapatılan yol,
araçların olay yerinden kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20023.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Talas’ta doğrudan ekim
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı ( ÇATAK ) kapsamında Talas
Çatakdere Köyünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce çiftçilerin hizmetine
sunulan “Doğrudan Ekim Makinasının” tanıtımı ve anıza doğrudan ekim uygulaması yapıldı.
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Talas ilçe Gıda Tarım Müdürlüğü’nün organize ettiği “Tarla Gününe” İl Müdürlüğü teknik
personeli, ve çok sayıda çiftçi katıldı. İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şubesinde görevli konu uzmanı Ziraat Mühendisi Serkan Yılmaz ÇATAK programı ile ilgili
bilgi vererek; Çiftçilerin programa dahil olması ile üretim masraflarının yarı yarıya
düşeceğini, zamandan tasarruf edileceğini ve Bakanlıkça doğrudan ekim yapan ve ÇATAK
programına dahil olan çiftçilere dönüm başına 30 TL destek verileceğini belirtti.
Doğrudan ekim mibzerini üreten firmanın teknik servisinin de hazır bulunduğu Tarla
Gününde teknik servisçe makine norm ayarı, bakımı, yedek parçaları konusunda bilgi verildi.
Çiftçilerin sorularının cevaplanmasının ardından Doğrudan Ekim yapılarak “Tarla Gününe”
son verildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20024.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kayseri’de geçen ay 2 bin 755 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
Kayseri' de 2016 Eylül ayında 2 bin 755 konut satıldı.
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Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına (2 bin 289 konut) göre yüzde 20,36 artarken, bir
önceki aya (3 bin 295) göre ise yüzde 16,39 azalarak 2 bin 755 oldu. Kayseri'deki toplam
konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 65,37 (bin 801 konut), ilk satışların payı
ise yüzde 34,63 (954 konut) oldu.
Türkiye genelinde ise konut satışları 2016 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
17,8 oranında artarak 108.918 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 040 konut satışı ile en
yüksek paya (yüzde 15,6) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 564 konut satışı
(yüzde 10,6) ile Ankara, 6 050 konut satışı (yüzde 5,6) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının
düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Şırnak
oldu.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artış
göstererek 57 946 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9.055 konut satışı ve yüzde
15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların
payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 6 945 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3.708
konut satışı ile İzmir izledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20025.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Mahalle fırınları ekmek pişirecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun yerleşim alanlarında
vazgeçilmezi olan mahalle fırınların yok olmaya başladığını ancak Melikgazi’de 5 fırının yine
hizmet vereceğini söyledi.
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Melikgazi şehrinin 5 yarı bölgesinde yer alan mahalle fırınları hem ihtiyaçtan hem de yerel
kültür ve mirasın yaşatılması açısından aslına uygun olarak inşa edildiğini belirten Başkan
Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı
ve onarımı günümüz hizmetine kazandırıyoruz. Gerçekleştirilen çalışma ile de adeta açık alan
arkeoloji müzesi olan şehrimizde Anadolu’nun kültür ve sanat mirası gelecek kuşaklara
aktarılmaktadır. Yöreye özel giyim, yemek, ev eşyası gibi değerlere sahip çıkıldığını gibi yine
bölgeye özel mimari yapılar ve ortak değerlerde koruma altına alınmaktadır. Melikgazi
şehrinin Subaşı, Ağırnas, Turan, Bağpınar ve Kayabağ Mahallelerinde yer alan mahalle
fırınları günün şartları gereği kullanılmadığından yıkılmaya yüz tutmuş yapılardı. Belediye
olarak halkın isteği üzerine bu mahalle fırınları aslına uygun olarak onardık. Yine bu fırınlar
bazlama, börek, katmer ve köy ekmeği pişirecektir. Hem insanlarımız kendi buğdayından
yapmış olduğu ekmeği yerden diğer tarafından Anadolu Kültür mirası yaşatılmış olacaktır.
Yöre halkına hayırlı olsun “ dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılan 5 mahalle fırın bir
başlangıç olduğu mahalle değirmenleri, mahalle toklukları, mahalle harman yerleri gibi
yapıları Anadolu kültüre mirasına kazandıracaklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20026.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Rusya'dan tarım ürünleriyle ilgili çağrı
Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye'ye, kendisinden alınan tarım
ürünlerine getirilen sınırlamaların aşamalı olarak kaldırılması için program hazırlama
çağrısında bulundu.
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Rosselkhoznadzor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'da 6 Ekim'de yapılan
görüşmeler sonrasında Rusya'ya ihraç edilecek Türk gıda ürünlerinin sağlık açısından
güvenliğine dair Türk tarafının 10 gün içerisinde bir program hazırlaması konusunda
anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Kısıtlamanın kaldırılması süreci başlayacak
Açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik söz konusu programın incelenmesi
sonrasında Türk gıda ürünlerine uygulanan kısıtlamaların kaldırılma sürecinin başlayacağı
belirtilirken, programın belirlenen süre zarfında henüz ulaşmamış olmasının süreci
yavaşlattığı ileri sürüldü.
Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin sadece eski haline döndürülmesinin değil, daha
da ileri bir noktaya taşınmasının arzulandığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle söz konusu
programın
hazırlanmasının
ivedilikle
sonuçlanmasının
beklendiği
belirtildi.
Rus hükümeti geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, portakal, mandalina, kayısı, şeftali ve eriği
Türkiye'den
alınması
yasak
olan
gıda
ürünleri
listesinden
çıkarmıştı.
(haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20027.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Forumda alışveriş heyecanı
Forum Kayseri, 24 Ekim – 07 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği “Kazı-Kazan”
kampanyasıyla, ziyaretçilerine birbirinden farklı hediyeler kazanma şansı sunuyor.

25 Ekim 2016 Salı 13:55

Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri,
ziyaretçilerini sürpriz hediyeler kazandıran keyifli kampanyalarla buluşturmaya devam
ediyor.
Forum Kayseri, bu sonbaharda alışverişi kazanca dönüştüren yeni bir kampanya
düzenliyor. 24 Ekim – 07 Kasım 2016 tarihleri arasında Forum Kayseri’den 200 TL ve
üzeri alışveriş yapan herkes Kampanya noktasından Kazı-Kazan kartını alarak hediye
kazanma şansı yakalıyor. Kampanya süresince her gün televizyondan sinema biletine,
tabletten kahve makinesine kadar pek çok farklı hediye dağıtacak olan Forum Kayseri,
onlarca
hediyeyle
ziyaretçilerinin
alışveriş
keyfine
heyecan
katıyor.
Forum Kayseri, alışveriş yaptıkça kazandıran ‘’Kazı-Kazan’’ kampanyasına herkesi davet
ediyor.
Kampanya Kuralları:
Kampanya 24 Ekim (saat 10:00 ) – 7 Kasım 2016 (saat 22:00) tarihleri arasında geçerlidir.
Katılımcılar yaptıkları alışveriş fiş/faturaları ile Danışma’ya gelerek kayıtlarını
yaptıracaklardır. Kampanyaya katılım için fatura/fişlerin asılları ile birlikte TC Kimlik
numaralarının ibraz edilmesi gerekmektedir. Fotokopiler, diğer nüshalar ve sevk irsaliyeleri
veya faturalandırılmamış satış taahhüt yazıları (imzalı veya kaşeli olsalar bile) kampanyaya

dahil edilemeyecektir. Katılımcılar, Forum Kayseri’den aynı gün içinde yapacakları toplamda
200 TL ve üzeri alışverişlerde bir adet kazı-kazan kartına sahip olacaklardır. Aynı gün içinde
kampanyaya katılım zorunludur. Kampanya süresince (bir) 1 katılımcı (bir) 1 gün içinde en
fazla bir (1) adet hediye alabilecektir. Kampanya süresince bir (1) katılımcı her ürün
çeşidinden en fazla bir (1) adet alabilecektir. Kazanılmış olan ürünlerde değişim
yapılamayacaktır. Kampanya stoklarla sınırlı olup, Forum Kayseri ilan edilen tarihten önce
kampanyayı bitirme hakkını saklı tutar. Forum Kayseri Alışveriş Merkezi ve mağaza
çalışanları, işletmecileri kampanyaya katılamaz, katılsalar dahi hediyeleri teslim edilmez.
Kampanya toplu alışverişler, şirket alışverişleri, kontör, telefon vb. fatura ödemeleri, şans
oyunları, tütün ve yan mamulleri ile altın ve ziynet alışverişlerinde geçerli değildir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20028.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kocasinan’da sonbahar temizliği
Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı sonbahar temizliğine aralıksız devam ediyor.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla, daha temiz ve daha
çevreci bir Kocasinan için sonbahar temizliği kapsamında belediyenin tüm imkanları seferber
edildi.
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‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışan Kocasinan Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra
sonbahar çalışmalarını da başlattı. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar başta olmak
üzere, okul, apartman ve sitelerin önünde büyük bir titizlikle temizlik faaliyetleri
sürdürülüyor. Toplam 40 kişilik bir ekip ve modern araçlar ile yürütülen çalışmalarla
vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor.
Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren bölge sakinleri, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi personeline teşekkür
etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20029.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

FETÖ’nün anayasasına ne diyeceklerdi?
Aralarında Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da bulunduğu bir grup MHP
milletvekilinin, AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin TBMM
Genel Kurulu'na gelmesi durumunda ''hayır'' oyu kullanacakları ile ilgili açıklamalarını
değerlendiren Bahçeli, “Onların en tabi hakkıdır. Vicdani sorumlulukları içerisinde hareket
edeceklerdir. FETÖ hareketi başarılı olsaydı, yurtta sulh konseyinin hazırlayacağı bir
Anayasaya ne diyeceklerdi acaba” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “İktidarın 100 maddelik bir Anayasa
değişikliği yaptığı söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?” sorusuna Bahçeli,
“MHP’nin 100 maddelik bir Anayasa değişikliği ile ilgili hazırlanmış tasarı hakkında bilgi
sahibi değiliz. Bize gelen bir şey yoktur. Ne getirilecekse meclise getireceklerdir. Bu kaç
madde
olacaksa
geldiğinde
hep
beraber
göreceğiz”
cevabını
verdi.
Adil Öksüz’ün ABD’ye kaçması ile sorulan bir soruya Bahçeli, “3 aydan beri arıyorlar. Adil
Öksüz’ü mutlaka bulmaları gerekir. Nereden kaçmışsa oradan geri getirsinler" yanıtını verdi.
Başkanlık sistemi tartışmaları
“Başkanlık sistemi ile ilgili AK Parti’den onaylamadığınız bir Başkanlık sistemi teklifi gelirse
referanduma götürülmesine karşı mısınız?” sorusuna ise Bahçeli şu cevabı verdi:
“Hele bir gelsin görelim bakalım. Ona göre karar verelim. Başkaları gibi önceden bir karar
vermek doğru değildir. O CHP’nin işidir. Bir de sütünü içerken İsmail Küçükkaya’nın işidir.
İsmail Küçükkaya’da Allah muhafaza büyük kaya olmamış. Olsaydı başımız beladan
kurtulmazdı. MHP tutarlı bir siyaset partisidir. Nerede ne konuşuyorsa her tarafta aynı şeyi
söyler. Kapalı kapılar arkasında bir başka şey, genel kurulda bir başka şey, milletin huzurunda
bir başka şey söylemez. 47 yıllık bir siyasi partiyi lütfen tanıyınız. Hecelemede yetmez oldu.
Kara tahta üzerinde de çalışacağız beraber. Basın mensupları ile birlikte MHP’nin tarihini
konuşmam lazım. Başından beri söylüyoruz. 3 defa grup konuşmalarımızda ifade ettik.
Söylediklerimizde bir farklılık yok. Anlamayanlara tamamlayıcı maddeler var.”
Başkanlık sistemi tartışmalarını neden şimdi gündeme getirdiniz? sorusunu Bahçeli, “Onu
ileriki günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye’de fiili durumun devamını arzulayanlar,
15 Temmuz’dan sonra çok ciddi olayların yaşandığı bir ortamda kaos, kriz arzulayanlar, 2’nci
dalga darbecilerdir. Onu da önümüzdeki günlerde hep beraber görürsünüz” diyerek
cevaplandırdı.
MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili
İsmail Ok’un, AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin TBMM
Genel Kurulu'na gelmesi durumunda ''hayır'' oyu kullanacakları ile ilgili açıklamalarını
değerlendiren Bahçeli, “Onların en tabi hakkıdır. Vicdani sorumlulukları içerisinde hareket
edeceklerdir. FETÖ hareketi başarılı olsaydı, yurtta sulh konseyinin hazırlayacağı bir
Anayasaya ne diyeceklerdi acaba” dedi.

"Başbakan Yıldırım’ın, “MHP, FETÖ ile ilgili Meral Akşener örneğinde zokayı yuttu. O
yüzden bu FETÖ gerçeği ile tanıştı” dedi. Bu konuda ki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine
Bahçeli şunları söyledi:
“Zoka yutmuşuz. Diyecek bir şey yok. Demek ki bizden çok daha evvel Meral Akşener’in
kim olduğunu biliyorlardı.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20031.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

10 soruda romatizma
Ülkemizde romatizmal hastalıklar oldukça yaygın olarak görülüyor. Başta eklemler olmak
üzere, kaslar, kemikler, eklem bağları ve omurga gibi hareketi sağlayan doku ve organlar
hastalıktan etkileniyor. Romatizmanın, kalp-damar sistemini tutması ise belirti vermeden
seyredebildiği için hayatı tehdit edici olabiliyor. Liv Hospital Romatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Şenol Kobak romatizma ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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Romatizma nedir?
Kas-iskelet sistemini öncelikle tutan, fakat birçok iç organ tutuluşu da yapabilen, kronik
hastalıklardır.
Kimler romatizmal hastalıklara yakalanırlar? Belirli bir yaş ve cinsiyet var mıdır?
Romatizmal hastalıklar çocukluk çağında dahil her yaşta görülebilir. Genç yaştaki erkeklerin
veya doğurganlık çağında kadınların yanı sıra, yaşlılarda dejeneratif ağırlıklı romatizmal
hastalıklar da görülebilir.
Genetik bir geçiş söz konusu mudur?
Evet, birçok romatizmal hastalıklarda, genetik geçiş söz konusu olabilir. Bazı genlerin
varlığında, hastalığa yatkınlık artmıştır ve hastalık daha ağır seyreder.
Hangi şikayetler varsa, romatizmal bir hastalıktan şüphelenmelidir?
Romatizmal hastalıklar, çok geniş ve farklı bulgular ile kendini gösterebilir. Her ne kadar ağrı
şikayeti ön planda olsa da, bu buzdağın sadece görünen kısmıdır. Genel olarak, eklemlerde
ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı ve sabah tutukluğu mevcuttur.
Hangi şikayetleri ile hastalar doktora başvururlar?
Ağrı, hastayı doktora getiren en önemli şikayettir. Genç erkeklerde oluşan, sabah tutukluğu ile
birlikte olan bel, sırt ve boyun ağrıları varlığında, romatizmal bir hastalık düşünülmelidir.
Genç/orta yaş kadınlarda küçük eklemlerde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu da
görülebilir. Bunun yanı sıra, ağız ve göz kuruluğu, deri döküntüleri, ağız ve genital bölgede
aftlar, el veya ayak parmaklarda beyazlaşma, sararma ve morarma, deri sertliği, saç
dökülmesi, kas ağrıları ve güçsüzlük, tekrarlayan ateş, karın ve/veya göğüs ağrıları atakları da
görülebilir.
Romatizmal hastalıklar sadece eklemleri mi tutar? Yoksa iç organları da tutabilir mi?
Hayır, eklem tutuluşu, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Evet, hastalar sıklıkla bu
şikayetleri ile başvurur. Fakat romatizmal hastalıkları, hayatı tehdit eden iç organ (kalp,

akciğer, böbrek, sinir sistemi) tutuluşları da yapabilir. Efor ile gelişen nefes darlığı ve/veya
kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları olabilir. Göğüs ağrısı ve/veya çarpıntı, KALP
tutuluşun bulguları olabilir. İdrarda renk değişikliği, hipertansiyon ve/veya böbrek
yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülebilir. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi
veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemini tutuluşun bazı
belirtileridir.
Romatizmal hastalıklar sakatlık yapar mı?
En sık görülen romatizmal hastalıkların toplumda görülme oranı 100’de 1’dir. Romatizmal
hastalıkları, farklı seyir ve prognoza sahipler. Bu seyri belirleyen faktörlerin içinde, hastalığın
tipi, erken tanı ve tedavi yanı sıra, hasta eğitimi ve bilinçlendirilmesi gelir. Bazı romatizmal
hastalıklar, sakatlıkla ile sonuçlanabilir.
Romatizmal hastalıkların tanısı nasıl konulur?
Erken tanı romatizmal hastalıklarda çok önemlidir. Erken tanı, sakatlıkları ve iç organ
tutuluşlarını önleyebilir. Hastalığın tanısında en önemli unsur, hastalıkla ile ilgili iyi bir öykü
ve hasta muayenesidir. Hastanın şikayetleri, öz ve soygeçmişi ile ilgili bulgular, iyi bir
muayene ile beraber, doğru tanı için olmazsa olmazlarıdır. Kan ve idrar tetkikleri yanı sıra,
direk grafi, ultrasonografi, bilgisayar tomografi de gerekebilir.
Romatizmal hastalıkların tedavisi mümkün mü?
Romatizmal hastalıklar, kronik, enflamatuvar hastalıklardır. Tedavideki amaç sadece hastalığı
kontrol altına almak değil, hastaların fonksiyonel durumunu ve yaşam kalitesini de
artırmaktır. Son yıllarda gelişen tedavi seçenekleri ile bu hedeflere büyük bir oranda ulaşılır.
Romatizmal hastalıklar ağrı kesici ilaçlarla değil, hastalığın seyrini ve prognozunu değiştiren,
temel etkili ilaçlar ile olmalıdır. Hedef sadece ağrıyı değil, hastalığı kontrol altına almak
olmalıdır. Son 10 yıldan beri, romatizmal hastalıkların tedavisinde, devrim niteliğinde
gelişmeler olmuştur. Bu hastalıkların oluşmasında görev alan bazı moleküller keşfedilmiş ve
bunlara yönelik geliştirilen ilaçlar ile hastalığın kontrol altında tutulması mümkün olmuştur.
Kortizon ilacı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kortizon, romatizmal hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan bir ilaçtır. Gerektiği
durumlarda, uygun doz ve mutlaka doktor kontrolü altında, güvenle kullanılabilir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20032.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Sultan Sazlığı’na oyun parkı yapıldı
Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından
çocukların daha güzel ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için oyun parkı yapıldı.
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Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine oyun parkının yapılması en çok çocukları
sevindirdi. Oyun parkında eğlenceli vakit geçiren çocuklar, "Biz buraya piknik yapmaya
geldik, çocuklar için oyun parkı yoktu sıkılıyorduk. Şimdi oyun parkında eğlenceli vakit
geçiriyoruz. Bu oyun parkını yaptıkları için ilgililere teşekkür ediyoruz" dediler.
Aileler de Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'ne çocuk oyun parkı yapılmasından
memnun olduklarını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20033.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Tırnak mantarına lazerli çözüm
Toplumda oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunu olan tırnak mantarlarının oluşmasında ve
yayılmasında çevresel faktörler önemli rol oynuyor. Tırnak mantarı tedavi edilmezse, estetik
problemlerin yanı sıra enfeksiyonlara da neden olabiliyor. Lazer tedavisi, rahatsızlığın
iyileştirilmesinde en etkili yöntemlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Memorial Ankara
Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, lazerle tırnak mantarı
tedavisi hakkında bilgi verdi.
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Ağrıya ve kokuya neden oluyor
Tırnakta renk ve şekil bozukluklarıyla kendini belli eden tırnak mantarı, bulaşıcılığı nedeniyle
toplumda hızla yayılır. Daha çok yetişkinlerde görülen bu sağlık sorunu, ağrı ve kokuya neden
olarak kişinin yaşam kalitesini azaltmaktadır. Kalp, şeker ve böbrek yetmezliği gibi kronik
hastalıkları olan kişiler tırnak mantarına karşı daha dikkatli olmalıdır. Rahatsızlığın ortaya
çıkmasındaki başlıca sebepler şu şekilde sıralanabilir:
Ortak terlik ve ayakkabı kullanımı
Hijyen kurallarına uyulmaması
Spor merkezleri ve havuz gibi ortak kullanım alanlarında yere ayakkabısız veya terliksiz
basılması
Mantar enfeksiyonlarının oluşması kolaylaştıran nemli ortamlar
El ve ayakların yıkandıktan sonra iyice kurulanmaması
İlaç tedavisi karaciğer fonksiyonlarını bozabilir
Tırnak mantarı tedavisinin etkili bir şekilde yapılabilmesi için ağızdan alınan mantar
haplarının üç ay süre ile kullanılması gerekir. Bu haplar karaciğerden atıldığı için, ilaç
kullanımı sırasında karaciğer fonksiyon testleri çok dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.
Karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalarda ağızdan mantar tedavisi yapılması sakıncalıdır.
Bu nedenle son yıllarda ağızdan mantar hapı kullanılmadan lazerle tırnak mantarı tedavisi
yapılması ön plana çıkmaktadır.
Kısa sürede gündelik hayata dönüş sağlıyor
Lazerle tırnak mantarı tedavisi, kısa dalga boylu “Nd-Yag” olarak adlandırılan özel bir lazer
ışığı kullanılarak yapılmaktadır. Bu tedavide hedef tüm tırnakların 39-42 derece olana kadar
ısıtılmasıdır. Herhangi bir ağrı kesici ya da anestezi kullanılmadan yapılan işlem yaklaşık 15
dakika sürmektedir. Tedavi tırnağın dibinde temiz tırnak çıkması görülene kadar devam

ettirilmektedir. Genellikle ayda bir kez yapılan beş seanslık tedavi yeterli olmaktadır.
Hastalar, uygulama sonrasında aynı gün iş ve sosyal yaşamlarına dönebilirler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20034.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

ERÜ’de önemli panel
Sivil Dayanışma Platformu İl Temsilciliği tarafından “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yeni
Türkiye’nin İnşası” konulu bir panel düzenlenecek. Panelde konu katılımcılarla enine boyuna
masaya yatırılacak.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde 27 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da
gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak, Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Ogan, PODEM
Başkanı Can Peker ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum ile Ahmet Selim
Köroğlu katılacak.
Sivil Dayanışma Platformu İl Temsilcisi Mustafa Özkan, panele yoğun bir katılım
beklediklerini belirterek Kayserilileri davet etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20035.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kaymek'ten Develi'ye Kültür Gezisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAYMEK) Fotoğraf Kulübü
kursiyerleri Develi’nin tarihi ve turistik yerlerini görmek amacıyla kültür gezisi düzenledi.
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150 kişinin katıldığı gezide Develi Lisesi, Ulu Cami, Develi Evleri, Yukarı Develide Sivasi
Hatun Cami, Dev Ali Türbesi, Elbiz, Gümüşören Hiti Kaya Anıtları, Havadan Külliyesi ve
Hamidiye Medresesi ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Amacına uygun bir şekilde geziyi tamamladıklarını belirten heyet, ev sahipliğinden ötürü
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Belediye personellerine teşekkürlerini iletti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20036.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Ermenilerden öğrendiği sanatını 38 yıldır
ahşaba işliyor
Küçük yaşlarda İstanbul'daki Ermeni marangozların yanında ahşap oymacılığını öğrenen
Kayserili usta, 38 yıldır gönül verdiği ahşaba patentli tasarımlarını işliyor.
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Henüz 11 yaşındayken ahşap oymacılığına başlayan Şükrü Koç (49), yaptığı açıklamada,
ilkokul öğretmeninin "Büyüyünce ne olacaksın" sorusuna o yaşlarda "oymacı" yanıtını
verdiğini dile getirdi.
Ahşaba ilgisinin artarak sürdüğünü ifade eden Koç, kendi atölyesinde, tomruk halinde gelen
ıhlamur, çam, gürgen gibi ağaçları sabırla oyarak kullanıma sunduğunu kaydetti.
Mesleğe, İstanbul'da Ermeni marangoz ustalarının yanında başladığını söyleyen Koç,
ustalarının iskeletini yaptıkları eserleri oymayı zamanla öğrendiğini anlattı.
Oymacılığın sabır istediğini belirten Koç, "Sevmezseniz bu iş yapılmaz. Yıllar oldu ben hala
çok seviyorum. Ağaç tomruk olarak gelir buraya, bölünür, kalıp çıkarılır, kesim kıvamına
gelir, montaj yapılır sonra oymaya girer. Sıkımı yapılır daha da bitmez temizlenir ve son
rötuşların ardından cilalanır. Ancak kıymeti bilinmiyor, insanlar daha basit eşyalara yöneliyor.
Ahşap kalıcı ve ömürlüktür ancak kıymeti bilinmiyor." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20037.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kayseri’de YESEVİ sempozyumu
Büyük Türk Mutasavvıfı ve gönül eri Hoca Ahmet Yesevi, ölümünün 850. yılında Kayseri’de
anıldı.
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UNESCO tarafından 2016-2017 sezonunun ‘Hoca Ahmet Yesevi Yılı’ olarak ilan edilmesi
nedeniyle Kayseri Valiliği, İl Kültür ve turizm Müdürlüğü tertip komitesince anma programı
düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılış
konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Biz de bu ilan üzerine
valiliğimizden aldığımız olurla ilimizde bir yürütme komisyonu oluşturduk. Bu komisyonda
yer alan kuruluşlar; Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, diğer üniversite
rektörlüklerimiz ve ayrıca sanayi odası başkanlığı, ticaret odası başkanlığı, Türk ocağı
başkanlığının katılımıyla oluşturulan bu mütevelli heyeti bir dizi program hazırladı”
ifadelerini kullandı. Hoca Ahmet Yesevi ‘nin düşüncelerini Anadolu’da tekrar canlandırmak
için programlar düzenlediklerini kaydeden Taymuş, “Büyük Türk düşünürü, Allah dostu,
peygamber aşığı Ahmet Yesevi’yi özellikle gençlerimize, gelecek nesillerimize anlatarak
onun düşüncelerini, fikirlerini Anadolu’da tekrar yeniden canlandırmak ve gençlerimize
anlatmak üzere bir dizi programlar yaptık. Bu etkinliklerin yapılmasında emeği geçen herkese
teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
İl Müdürü Taymuş’un ardından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ‘Divan-ı Hikmet Sohbetleri’ konulu
konferans verdi. Konferansta konuşan Yıldız, “Bizim Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak
yapmış olduğumuz girişimler sonucunda geçen sene Aralık ayında UNESCO Genel
Kurulu’nda yo birliği ile bu yılı ‘Hoca Ahmet Yesevi Yılı’ olarak ilan edilmesini kabul edildi.
Bir dizi faaliyet başlattık. Bütün illere faaliyetler yapılması talebinde bulunduk. Kayseri’deki
bu faaliyetler bizleri çok mutlu etti. Hoca Ahmet Yesevi’yi anlatmak çok zor. Çok önemli
eserler bırakmış, onun yetiştirdiği kişiler Anadolu’yu Balkanlar’ı, İslam Dünyası’nın birçok
yerini mayalamış, orada hem İslamiyet’in gelişmesini, hem Türklüğün devam etmesini
sağlamış bir büyüğümüz” dedi.
Anma programına katılan Vali Yardımcısı Baha Başçelik de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20038.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde devir
teslim töreni
Milli Eğitim Bakanlığı müşavirliğine atanan Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz
Çandıroğlu, görevini Osman Elmalı'ya devretti.
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Çandıroğlu, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 4 yıldır yürüttüğü
görevini Osman Elmalı'ya devrettiğini belirterek bu görevlerin takdir makamları olduğunu
söyledi.
Çandıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu 4 yılda 2 bin 226 derslik oluşturmuşuz. Üniversite sınavında 20. sıralarda olan ilimiz
bugün Türkiye ikincisi. STEM, Geçmişim Geleceğim, aile ziyaretleri gibi projeleri Türkiye'de

ilk hayata geçirme imkanımız oldu. Tabii olağanüstü süreçlerden de geçtik. 4+4 sisteminin bir
kısmını ilk geldiğimiz süreçte tamamlamıştık. 17-25 Aralık'tan bugüne uzanan süreci siz de
takip ettiniz zaten. Ekip arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi gayretlerle bu süreçleri elimizden
geldiği kadar yürütmeye çalıştık. Bunları ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Onlara da
teşekkür ediyor, Osman hocama hayırlı olsun diyorum." Osman Elmalı da Kayserili
olduğunu ve geçmişte burada 11 yıl görev yaptığını anımsattı. Kırşehir Milli Eğitim
Müdürlüğündeki tecrübesiyle Kayseri'de kaldığı yerden hizmete devam edeceğini dile getiren
Elmalı, şöyle konuştu: "Kırşehir eğitimde marka şehir. TEOG'da Türkiye birinciliğini
yakaladık, 2 yıldır böyle devam ediyor. Üniversite sınavında sadece bir okulumuzda 33
öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Bu yıl da en kötü ihtimal ilk üçte olacağımızı
düşünüyorum. Orada edindiğim tecrübeleri kendi vatanımda da uygulayarak eğitim seviyesini
en üst düzeye çıkarmaya gayret göstereceğim. Tabii bu bir kişinin işi değil. Bu basınla, halkla,
velilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olacak. Sonuçta ben de insanım, hata yapabilirim.
Hata yapmamak için her türlü gayreti göstereceğim ama olur da yaparsam yardımcı
hizmetlinin tenkidine dahi ihtiyacım var."
Elmalı, törenin ardından Çandıroğlu'na plaket ve çiçek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20039.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Telefon dolandırıcılarının ‘FETÖ’ oyunu
gözaltı ile bitti
Kayseri’de aradıkları bir kişiyi ‘FETÖ-PDY terör örgütü hesabını ve kimlik bilgilerini ele
geçirdi’ diyerek korkutan ve içinde 10 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bilezik, 2 adet künye ve
bin TL para bulunan çantayı alan iki telefon dolandırıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında 51 yaşındaki B.A.’yı arayan telefon
dolandırıcılarının ‘Hesabının ve kimlik bilgilerinin FETÖ-PDY terör örgütü ele geçirerek
bankalardan yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak evinde arama
yapmak için polisler gelecek. Evde bulunan altın ve paraları bir çantaya koyarak evden ayrıl’
diyerek korkuttukları öğrenildi. Telefon dolandırıcılarının söyledikleri karşısında korkuya
kapılan 51 yaşındaki B.A.’nın evde bulunan 10 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bilezik, 2 adet
künye ve bin TL parayı bir çantaya koyarak evden çıktığı bildirildi. Yakınlarının haber
vermesi üzerine Argıncık Mahallesi’nde bulunan evin önünde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne
bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından önlem alındığı, çantayı
teslim almaya gelen 41 yaşındaki İ.G. ile 21 yaşındaki İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki zanlı hakkında soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20040.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

PKK’lı terörist çatışmada öldürüldü
7 Yıl Önce Abdullah Gül ile kucaklaşmıştı. Daha sonra PKK'ya Katıldı. Mehmetçik ile girdiği
çatışmada öldürüldü.
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16-18 Ekim de Tunceli ili merkezine bağlı Kutu Deresi vadisinde düzenlenen operasyonda
öldürülen 13 PKK’lı teröristten birisinin, 7 yıl önce ortaokul öğrencisi olduğu
zamanda Tunceli’yi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile kucaklaşan
kişinin Uğurcan Koç olduğu ortaya çıktı.
DAĞ KADROSUNA GEÇEN YIL ÇIKMIŞ
Geçen yıl dağ kadrosuna çıkartılarak terör örgütüne katıldığı tespit edilen Koç’un cenazesi
Tunceli’de toprağa verildi.
ASKERLİKTE ÇÜRÜK RAPORU ALMIŞ
16-18 Ekim tarihleri arasında Kutu Deresi Vadisinde düzenlenen başarılı operasyonda ölü
olarak etkisiz kılınan 13 teröristten birisinin de Uğurcan Koç olduğu anlaşıldı. Ortaokuldan
okulunu terk etmiş. Anne ve babası ayrı olan, bir süre şehirler arası otobüslerde
çalışan Uğurcan Koç’un, 18 yaşına geldiğinde ise mahkemeye başvurarak yaşını büyüttüğü
böylece askere gittiği ve askerliğinin sona ermesine de 6 ay kala aşırı kilolarından
dolayı çürük aldığı belirtildi.
ABDULLAH GÜL İLE SOHBET ETMİŞ
Geçen yıl ağustosta terör örgütüne katılan Uğurcan Koç’un ortaokul öğrencisi iken kente
ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile kucaklaşarak sohbet ettiği ortaya
çıktı.
‘ GÜL’E BARAJ İSTEMİYORUZ’ DEMİŞ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cemevinden çıkarken kalabalık içinde bulunan Uğurcan
Koç’un seslenmesi üzerine onu yanına çağırarak onunla kucaklaştığı belirtildi. Uğurcan
Koç’un, Abdullah Gül’ün yanına gelerek elini öpmeye çalıştığı ve “Munzur’a baraj
istemiyoruz, Munzur’a uzanan eller kırılsın” ifadelerini kullandığı görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20041.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Şakrak’ın 3. hikayesi Kayseri’de geçebilir
Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, Şakrak kitabının tanıtımı için geldiği Kayseri 3. Kitap Fuarı’nda
yoğun bir ilgi ile karşılandı. İlgiden memnun olan Zorlu, kitabın üçüncü sayısındaki hikayenin
Kayseri’de geçebileceği müjdesini verdi.
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Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi müfredatına uygun amaç ve kazanımlar öngörülerek, 37 yaş arası çocukların psikomotor, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişim süreçlerine katkıda
bulunmak amacıyla hazırlanan “Şakrak Gizli Görev Faaliyet Kitabı”nın tanıtımı geçtiğimiz
günlerde Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan “3. Kitap Fuarı’nda” gerçekleştirildi.
Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu ve Şakrak çocukların neşe kaynağı olurken, Zorlu imzasını
taşıyan kitabı çocuklara hediye etti.
Kitabın hazırlanış süreci ve geleceğe dair planlarını gazetemiz haber ekibine anlatan Yazar
Zorlu, önemli bilgiler verdi:
Kitabın çoklu zekâ kuramına uygun çeşitlilikte de planlandığını belirten Zorlu, “Anaokulu
öğretmenleri ‘Şakrak Gizli Görev Faaliyet Kitabı’nın zengin içerikli etkinliklerinden
faydalanarak çocuklara görev ve sorumluluk duygusunu kazandırabilirler. Anne-babalar da
çocuklarının gelişim ve eğitimlerine olumlu katkılar sunarken eğlenceli zaman geçirebilirler.”
dedi.
Şakrak’ın üçüncü hikayesi Kayseri’de geçecek
Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu kitap hakkında bir de tüyo vererek, üçüncü sayısındaki hikayenin
Kayseri’de geçebileceğini söyledi.
“İlk hikayemiz İstanbul’da geçiyor. İkinci hikayemiz Sinop’ta geçecek.” diyen Zorlu,
“Üçüncü kitabımız ise belki Kayseri’de geçer. Şu an net bir şey söyleyemiyorum. Bu
kurgulamamıza bağlı. Bir ili yazmak için iyi bilmeniz gerekli. Kayseri’de en az 1 hafta farklı
sokaklarda o havayı koklamamız gerekli. Yeterli alt yapı oluşturulduğunda büyük bir zevkle
hazırlayabiliriz.” dedi.
Çizgi film oluyor
Yerli karakter Şakrak’ın vizyonunun dünya markası haline gelmek olduğunu bu anlamda bir
yandan 3D animasyon hazırladıklarını belirten Zorlu, çizgi filme dönüştürülmesi projesinin
de hızla devam ettiğini söyledi.
Şakrak’ın misyonunun iyilik yapmak olduğunu aktaran Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu
iyilikle beraber empati kuracak çocuklar. Bu hikayede ilk başta bir aile içerisinde Şakrak yok.
Bir aile var. Arda, Aras, babası, annesi, büyükler var, mahallede arkadaşlar var hikayede.
Baba her Cuma akşamı çocuklarıyla Cuma sohbeti yapıyor. Hikaye bizim kültürümüze ait bir
şeyle başlıyor. Birinci hikayemiz Çanakkale destanı ile başlıyor. İlk okul 1. Sınıfta okuyan ve
okuma yazmayı yeni öğrenmiş çocuklar bu kitabı 3 günde bitirdi. Nedeni ise merak. Bir kitap
insanı okurken heyecanlandırıyorsa, merak ettiriyorsa başarıya ulaşmışınız demektir. Bir
çocuk kitabı okumaya başlayınca ertesi gün açtığında “Ben nerede kalmıştım” diye
düşünmemeli. Kitabı açtığı yerden itibaren geçmiş hemen canlanmalı. İşte çocuk kitaba o
zaman daha bağımlı oluyor. Şakrak kitabının diğer kitaplardan farkı var. Nedir diyecek
olursanız? Kitabımızın yapım aşamasında farklılık oluşturduk. Kitabın içerisinde 66 şifre var.

Bu şifreler görme, okuma, yazmayı sağlıyor. Yani siz okuduğunuzda duyuyorsunuz, bir de
yazdığınız zaman sizin için bu kelimeyi öğrenme kabiliyetiniz daha fazla oluyor. Çocuklar
çözdükleri bu gizli şifreleri bize mesaj olarak gönderiyor. Bunlar arasından her ay 1
çocuğumuza Şakrak’ın iyilik madalyasını gönderiyoruz. Bu da onların iyiliğe sevk edilmesine
vesile oluyor.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20042.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

Kayseri’den Şırnak’a kitap kampanyası
Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurumsal Halkla İlişkiler Müdürü Ergün Sezer, sosyal
medya hesabı üzerinden Şırnak’ta terör operasyonları çerçevesinde hasar gören bir okul için
kitap kampanyası başlattı.
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Kısa sürede birçok destek aldığını kaydeden Sezer, “Huzur Operasyonları çerçevesinde,
Doğu’daki birçok ilde olduğu gibi Şırnak’ta da bu operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu
esnada teröristler tarafından Şırnak İdil ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu ağır hasar
görmüştür. Burada öğretmen olarak görev yapan bir kardeşimiz bizlerden; ‘çocuk edebiyatı
üzerine’ 07 – 12 yaş arası ve ortaokul 5-6-7–8’nci sınıf öğrencilerine yönelik kitap
istemektedir. Bu konuda gösterilen ilgi ve duyarlılığa teşekkür ederim.” dedi.
En büyük problem kargo
Kampanyanın bir süre daha devam edeceğini belirten Sezer, isteyenlerin Okul adresi ve Okul
Aile Birliği Hesap numarasına da gerekli yardımları yapabileceğini kaydetti. Sezer, kitapların
ulaşımı noktasında kargo noktasında desteğe ihtiyaçları olduğunun da altını çizdi.
"Gönül Köprüsü"ne gönderme
Sezer ayrıca sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla AK Parti Genel Merkezi ve AK Parti
Kayseri İl Başkanlığı'nın "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Şırnak'a giden Kayseri
heyetine de göndermede bulunarak şunları yazdı, “Kayseri'den Şırnak'a ‘Gönül Köprüsü’nden
geçmek isteyenleri bekliyoruz. Gidip, gezip, yiyip içip, fotoğraf çektirmekle olmuyor malum
bu işler... Bu vatan bizim, bu okullar bizim. Şimdi sahip çıkma zamanı lütfen duyarlı olalım,
vesselam...”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20043.html
Erişim Tarihi: 25.10.2016

TBMM Başkanı Kahraman 15 Temmuz’u
anlattı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan'ı İsmail Kahraman 15 Temmuz darbe girişimi
gecesinde mecliste yaşananları Birlik Vakfı Ankara Şubesi’nin düzenlediği programda anlattı.

26 Ekim 2016 Çarşamba 09:57

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı
Mehmet Adıgüzel de programa izleyici olarak katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan'ı İsmail Kahraman konuşmasında, 15 Temmuz’da
yaşanan FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde yaşananları bire bir anlattı.
Söyleşiyi değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay yaşanan olayları birinci ağızdan dinlediklerini belirterek, “Milletçe yaşanan bu
acıları Allah bu millete bir daha yaşatmasın. Bu vesile ile şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve
afiyet diliyorum. “ dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20044.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Rant olmadan hayat olmaz
Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak nitelendirenleri eleştiren Bakan Özhaseki,
"Arkadaş, ranta da bu kadar küfür etmeyin. Rant olmadan hayat olmaz. Doğru olan, adaletli
bir şekilde bu rantı dağıtmak.” dedi.
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Bursa'da Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde ikincisi düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm ve
Akıllı Şehirler Kurultayı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel
dönüşümde Türkiye'nin yavaş ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat
çeken Özhaseki, eski yapıların yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ülkede deprem
gerçeği var. 1999 yılında yaşadığımız bir deprem var. Hazırlıksız yakalanmışız. Türkiye'de
yerin üstünde karışıklık var ama yerin altı daha karışık. Yerin üstündeki karışıklıklara
gücümüz yetiyor. Ama alt tarafı ne yapacağız? Ona uygun davranacağız. Belki ilerde acayip
bir teknoloji gelişir, aşağıdaki gaz sıkışmalarını alırız, dışarı çıkarırız, bir daha sallanmayız.

Ama şimdi öyle bir imkanımız yok. Peki ona uygun davranıyor muyuz? Hayır
davranmıyoruz" dedi.
1999 yılından önce yapılan 7 milyon binanın dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Bakan
Özhaseki, "Yasaya uygun olarak yapılan çalışmaların hepsinde 3 milyon 100 bin kişiyi
ilgilendiren bir yapı değişimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama 30 milyonu ilgilendiren bir yapı
stokunun değişmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Demek ki hızlı davranmıyoruz. Geç kalıyoruz.
Aşağıdaki gaz sıkışmaları devam ediyor. Hiçbir fay hattı geri çekilmedi. Yerinde duruyor.
Gittikçe fay hatları arasındaki açıklıklarda büyüyor. Tehlike de yaklaşıyor. Ama biz bu
konuda ne yazık ki hızlı adım atamıyoruz" diye konuştu.
"Rant olmadan hayat olmaz"
Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak nitelendirenleri eleştiren Özhaseki, "Arkadaş, ranta
da bu kadar küfür etmeyin. Rant olmadan hayat olmaz. Doğru olan, adaletli bir şekilde bu
rantı dağıtmak. Herkesin istifadesine sunmak. Bunun için parsel bazlı yoğunluk artışından
vazgeçmemiz gerekiyor. Bazı belediyeler yanlış projeler yapıyor. Yanlış işler peşinde koşan
belediyelere de müdahale ediliyor. Bakanlığın işi plancılık değil. Bakanlığın işi planları
belediyelerin elinden alıp Ankara'ya toplamak değil. Belediyeler kendi planları kendileri
yapmalı. Ankara bunun için engel olmamalı. Ama belediyelerde yanlış yapılırsa müdahale
ederiz” şeklinde ifade etti.
"Badem bıyıklılar canavara dönüştü"
Darbe girişimim ardındaki FETÖ terör örgütü hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulunan
Bakan Özhaseki, “2,5 yıl öncesine kadar bu örgüt hepimizde şu intibayı uyandırdı. Ya bunlar
güzel insanlar, hizmet ediyorlar. 170 ülkede okul açmışlar. Kara kara çocuklar İstiklal Marşı
okuyor. Şahsen duygulanıyoruz. Ben de gidince bana Gesi Bağları türküsünü okuyorlardı. Bu
kadar güzelliğe kim ne desin? Can kurban. Fakat 17-25'te gördük ki bunlar farklı iş
peşindeler. 15 Temmuz'da gördük ki o gülen yüzler, badem bıyıklar canavara dönüştü. FETÖ
ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve işlerine son verilen kamu çalışanları da mağdur edebiyatı
yapıyor. Bir mağduriyet varsa bu milletin mağduriyetidir. Aklını peynir ekmekle yiyen kişiler
içeride yattığı halde, gün yediği halde 'Hocama kurban olayım' diyen tipler var. E peki kurban
ol. O da senin tercihin. Ama aklının bu kadar gitmesi iyi mi?" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20045.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Eski Adliye çöplüğü
Kayseri yeni Adliye Sarayına kavuştu, eskisi kaderine terkedildi. Ahmetpaşa Mahallesi’nde
bulunan eski adliye binası, çevre temizliği ve yüzeyinin bakımsızlığı ile görüntü kirliliği
veriyor.
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Mevlana Mahallesine yeni Adliye Sarayının yapılmasından sonra şimdilerde kullanılmayan
eski adliye binası çevre temizliğinin yapılmaması ve cansız görüntüsüyle adeta kaderine
terkedilmiş gibi duruyor. Bir zamanların kalabalık insan toplulukları ile hareketli ve önemli

davalara sahne olan bina müdavimlerinden uzak boş ve kirli görüntüsüyle yıkılacağı günü
bekliyor.
Mahalle sakinleri ise, buranın adeta çöplüğe dönüştüğünü belirterek Kocasinan Belediyesi’nin
yeterli temizlik yapmamasından şikayetçi oluyorlar. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20046.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

“Çocuklarımız önceliğimiz”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Okullar Renklensin Çocuklar
Şenlensin’ projesi kapsamında Zübeyde Hanım İlkokulunu ziyaret etti.
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Okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasında
Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e her kesimden ilçe sakininin mutluluğu, huzuru ve
daha iyi şartlarda yaşamaları için çalıştıklarını vurguladı.
Öğrencilere hitap eden Çolakbayrakdar, “Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceğisiniz.
Türkiye’nin yapı yaşları sizlersiniz. Geleceğimiz çocukları için ne kadar hizmet etsek azdır.
Kocasinan Belediyesi olarak ilçedeki okulların spor, oyun ve bahçe alanlarını oluşturuyoruz.
Bununla kalmayıp okullarda fiziki olarak yapılması gereken her türlü tadilatı yapıyoruz.
Biliyoruz ki; fiziki temizlikle başlayan temizlik, ruhi temizliği de getirecek. Bunun için bu
sene Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi’ uygulamasını
başlattık. Dinimizin gereği hem örfi hem de ahlaki olarak okullarımızdaki sıhhi mekanların
temizliğini üstlendik. Kocasinan’da bütün okulların temizliğini yapıyoruz. Bu sizlere ve
geleceğimize ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir. ” dedi.
Konuşması sık sık öğrencilerin sevgi gösterileri ve tezahüratlarıyla kesilen Çolakbayrakdar,
okullarda başlatılan ‘Okullar Renklensin Çocuklar Şenlensin’ projesi hakkında şu bilgileri
verdi:
“Geleneksel oyunlarımızı paylaşsınlar ve bir sonraki kuşaklara aktarılması konusu açısından
bütün okullarımızın bahçelerinde ‘Okullar Renklensin Çocuklar Şenlensin’ adlı projeyi
başlattık. Geleneksel oyunlarımızın oynanabileceği mekanlar hazırladık. Kültürel bir
süreklilik açısından bu proje değerliydi. Ürettiğimiz projelerle Kocasinan’a kattığımız değerle
önümüzdeki zaman dilimin de Kocasinan’da yaşamak ayrıcalık olacak. Herkes Kocasinan’da
yaşamak için gayret edecek.”
Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan çocuklara özel, ‘Kocasinan Çocuk Dergisi’ni de
tanıtan Başkan Çolakbayrakdar, “İçerisinde milli ve manevi değerlerimizi anlatan çizgi
kahramanlarla sizlere eğitici ve öğretici bilgiler veren dolu dolu bir dergi oldu. Çocuklarımız
dergi içerisindekilerle hem eğlenmeyi, hem paylaşmayı hem de yardımlaşmanın ne kadar
önemli bir olgu olduğunu öğreniyorlar. Biz onların geleceği için, yarınları için, huzurlu ve
mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız
geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzden kültürel değerlerimiz, geleneksel
değerlerimizi
artırmak
adına
projeler
gerçekleştiriyoruz.”
şeklinde
konuştu.
Daha iyi yarınlar için öğrencilere nasihatlerde de bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “15

Temmuz da bazı hainler sizin geleceğinizi umutlarınızı çalmak istedi. Milletimiz buna fırsat
vermedi. İnşallah bundan sonrada vermeyeceğiz. Sağlam adımlarla sizler Büyük Türkiye’yi
oluşturmak için yürüyeceksiniz. Biz de sizler için var gücümüzle çalışacağız.” şeklinde
konuştu..
Ardından Başkan Çolakbayrakdar, minik yüreklerle tek tek ilgilenerek, ‘Kocasinan Çocuk
Dergi ’sini dağıttı.
Başkan Çolakbayrakdar protokol ile birlikte, okul koridorlarında Kocasinan Belediyesi
tarafından hazırlatılan 15 Temmuz ve Çanakkale zaferini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.
Başkan Çolakbayrakdar’ın, mutlulukları yüzlerine yansıyan minik çocuklarla bol bol hatıra
fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20047.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Vergi yapılandırmasında son hafta
Talas Belediyesi vergi borcu olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlattığı
yapılandırma sisteminde son bir haftanın kaldığını duyurdu. 6736 sayılı kanun gereğince 987
kişi vergi borcunu yapılandırdı. Emlak servisine başvuruda bulunan vatandaşlar 31 Ekim
2016 Pazartesi gününe kadar borçlarını taksitli veya peşin olarak ödeme imkânı buluyor.
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Talas Belediyesi emlak servisi hareketli günler geçiriyor. Vergi borcu bulunan vatandaşlar
yapılandırma yapmak için emlak servisine akın ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, yasa gereği vatandaşlara sunulan bu imkândan yararlanmaları gerektiğini
belirterek, “Emlak vergisinde büyük yapılandırma fırsatında son haftaya girildi. 30 Haziran
2016 tarih öncesi emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammını kanun kapsamında
yapılandırıyoruz. Sunulan bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız yapılandırmadan yararlanarak
hem taksitli ödeme imkânı buluyor hem de borç yükünü hafifletiyor. 31 Ekim 2016 Pazartesi
gününe kadar yapılandırma ve ödeme işlemleriniz için belediye emlak servisimize bekleriz.”
dedi.
Vergisini zamanında ve sunulan yapılandırmayla birlikte ödeyen vatandaşlara teşekkür eden
Başkan Palancıoğlu, alınan gelirlerin Talas’a hizmet olarak yansıdığını ifade etti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20048.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Çelik, İstanbul’da hemşehrileri ile buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu-Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma
Derneği'nin İstanbul'daki gecesine katıldı. Kızılörenliler Derneği, Başkan Çelik'e Kayseri'ye
yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.
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Bazı programlara katılmak üzere İstanbul'a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, İstanbul'daki hemşehrileriyle bir araya geldi. İncesu- Kızılörenliler Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin dayanışma gecesine katılan Başkan Çelik, burada hemşehrilerine
hitap ederek Kayseri dışında bir araya gelerek dayanışma içinde olmalarının önemini
vurguladı. Başkan Çelik, Kayseri'de olduğu gibi Kayseri dışında yaşayan hemşehrilerinin de
her zaman yanında olduklarını belirtti.
Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Göçen de, gecede Kayseri ve
Kızılören'e yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür ederek bir
plaket takdim etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20049.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Şehrin tüm ihtiyaçları gideriliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçeler ve bağlı mahallelere yapılan yatırım ve
hizmetler hakkında bilgi verdi. 30 Mart 2014 tarihinin ilçelerimiz için adeta bir milat
olduğunu belirten Başkan Çelik, bu tarihten sonra ilçelerin tüm ihtiyaçlarının giderilir hale
geldiğini söyledi. Başkan Çelik, ilçe belediyeleri tarafından 20 yılda dahi yapılamayacak
yatırımların Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 30 Mart 2014 tarihinde Büyükşehir Yasası'nın
değiştiğini ve büyükşehirlerdeki tüm ilçelerin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandığını
hatırlattı. Kanun değişikliği ile diğer büyükşehirler gibi Kayseri'de de belediye sınırının il
sınırı haline gelmesiyle merkezdeki beş merkez ilçemiz gibi diğer 11 ilçemizin de
Büyükşehir'e bağlandığını dile getiren Başkan Çelik, bu tarihten itibaren ilçelerimiz için adeta
yeni bir kalkınma hamlesinin başlatıldığını kaydetti.
Yatırımlar kat kat arttı

Bütünşehir yasası olarak da bilinen yeni Büyükşehir Yasası'nın ilçeler için bir milat olduğunu
vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Tüm illerde olduğu gibi Büyükşehirlerde de ilçe ve
köylere daha önce özel idareler tarafından yatırım yapılırdı. Kayseri İl Özel İdaresi'nin yatırım
yaptığı son yıl olan 2013 yılında yatırım bütçesi 60 milyon TL'ydi. Bu miktarın 45 milyon
lirası yatırıma aktarıldı. Bugün, sadece Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın, yani tek bir
daire başkanlığımızın yapmış olduğu yatırım 45 milyon TL'nin üstünde" dedi.
KASKİ'nin kapsamlı bir altyapı hamlesi başlattığını da vurgulayan Başkan Çelik, "KASKİ'nin
tek başına ilçe ve mahallelerimize yaptığı yatırım özel idare bütçesinin üç katına yaklaşıyor.
Kayseri'nin ilçelerine son iki yılda, sadece KASKİ tarafından 187 milyon 609 bin TL'lik
yatırım yapıldı. Bu miktar her geçen gün de artıyor. Bu yatırım, sadece su, kanal ve arıtma
tesisi yatırımı. KASKİ ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın yanı sıra Fen İşleri Daire
Başkanlığımız, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Yapı Kontrol Daire Başkanlığımız
ve belediyemize bağlı yatırımcı kuruluşlar kanalıyla da ciddi yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla
ilçe belediyelerinin bütçesiyle 10 yılda 20 yılda yapılamayacak yatırımlar Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılır hale gelmiştir" diye konuştu.
Kırsala hizmet, çiftçiye destek
İlçelerimiz ve bağlı mahallelerine yatırım yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
iki ayrı daire başkanlığı kurulduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Bu daire
başkanlıklarımızdan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız kırsala hizmet ve yatırım
götürüyor, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız da çiftçimize destekler sağlıyor. Kırsal
Hizmetler Daire Başkanlığımız 2014 yılında 29,3 milyon TL; 2015 yılında 46,9 milyon TL,
2016 yılında da bugüne kadar 47,4 milyon TL'lik yatırım yaptı. Üç yılda sadece bu daire
başkanlığımızın yatırımı 123 milyon 587 milyon TL'ye ulaştı" dedi. Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı tarafından ilçelerimizde 1433 kilometre birinci ve ikinci kat asfalt yol yapıldığını,
Toplam 1 milyon 926 bin metrekare kilitli parke döşenerek ilçe ve mahallelerimizin çok daha
güzel görünür bir hale getirildiğini ifade eden Başkan Çelik, bunlar dışında, köprüler,
yollarımıza oto korkuluklar, mahallelerimize çocuk oyun grupları, mezarlıklarımıza ihata
duvarları
gibi
onlarca
kalemde
yatırımların
devam
ettiğini
kaydetti.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kanalıyla da "Tarıma ve Hayvancılığa Can Suyu" adı
altında Türkiye'de ilk olan iki ayrı projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, ilçelerdeki tarım ve hayvancılığı geliştirerek buralarda yaşayan
hemşehrilerimizin ekonomisine destek vermek istediklerini belirtti. Başkan Çelik, Tarımsal
Hizmetler Daire Başkanlığının sulama suyu tesisi, hayvanlar için içme suyu tesisi,
meyveciliğin geliştirilmesi gibi konularda da yatırımlar yapmak suretiyle çiftçilerimize destek
sağladığını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20050.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

FETÖ’nün anayasasına ne diyeceklerdi?
Aralarında Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da bulunduğu bir grup MHP
milletvekilinin, AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin TBMM
Genel Kurulu'na gelmesi durumunda ''hayır'' oyu kullanacakları ile ilgili açıklamalarını
değerlendiren Bahçeli, “Onların en tabi hakkıdır. Vicdani sorumlulukları içerisinde hareket
edeceklerdir. FETÖ hareketi başarılı olsaydı, yurtta sulh konseyinin hazırlayacağı bir
Anayasaya ne diyeceklerdi acaba” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “İktidarın 100 maddelik bir Anayasa
değişikliği yaptığı söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?” sorusuna Bahçeli,
“MHP’nin 100 maddelik bir Anayasa değişikliği ile ilgili hazırlanmış tasarı hakkında bilgi
sahibi değiliz. Bize gelen bir şey yoktur. Ne getirilecekse meclise getireceklerdir. Bu kaç
madde
olacaksa
geldiğinde
hep
beraber
göreceğiz”
cevabını
verdi.
Adil Öksüz’ün ABD’ye kaçması ile sorulan bir soruya Bahçeli, “3 aydan beri arıyorlar. Adil
Öksüz’ü mutlaka bulmaları gerekir. Nereden kaçmışsa oradan geri getirsinler" yanıtını verdi.
Başkanlık sistemi tartışmaları
“Başkanlık sistemi ile ilgili AK Parti’den onaylamadığınız bir Başkanlık sistemi teklifi gelirse
referanduma götürülmesine karşı mısınız?” sorusuna ise Bahçeli şu cevabı verdi:
“Hele bir gelsin görelim bakalım. Ona göre karar verelim. Başkaları gibi önceden bir karar
vermek doğru değildir. O CHP’nin işidir. Bir de sütünü içerken İsmail Küçükkaya’nın işidir.
İsmail Küçükkaya’da Allah muhafaza büyük kaya olmamış. Olsaydı başımız beladan
kurtulmazdı. MHP tutarlı bir siyaset partisidir. Nerede ne konuşuyorsa her tarafta aynı şeyi
söyler. Kapalı kapılar arkasında bir başka şey, genel kurulda bir başka şey, milletin huzurunda
bir başka şey söylemez. 47 yıllık bir siyasi partiyi lütfen tanıyınız. Hecelemede yetmez oldu.
Kara tahta üzerinde de çalışacağız beraber. Basın mensupları ile birlikte MHP’nin tarihini
konuşmam lazım. Başından beri söylüyoruz. 3 defa grup konuşmalarımızda ifade ettik.
Söylediklerimizde bir farklılık yok. Anlamayanlara tamamlayıcı maddeler var.”
Başkanlık sistemi tartışmalarını neden şimdi gündeme getirdiniz? sorusunu Bahçeli, “Onu
ileriki günlerde çok daha iyi anlayacaksınız. Türkiye’de fiili durumun devamını arzulayanlar,
15 Temmuz’dan sonra çok ciddi olayların yaşandığı bir ortamda kaos, kriz arzulayanlar, 2’nci
dalga darbecilerdir. Onu da önümüzdeki günlerde hep beraber görürsünüz” diyerek
cevaplandırdı.
MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Kayseri
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve Balıkesir Milletvekili
İsmail Ok’un, AK Parti'nin başkanlık sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin TBMM
Genel Kurulu'na gelmesi durumunda ''hayır'' oyu kullanacakları ile ilgili açıklamalarını
değerlendiren Bahçeli, “Onların en tabi hakkıdır. Vicdani sorumlulukları içerisinde hareket
edeceklerdir. FETÖ hareketi başarılı olsaydı, yurtta sulh konseyinin hazırlayacağı bir
Anayasaya ne diyeceklerdi acaba” dedi.

"Başbakan Yıldırım’ın, “MHP, FETÖ ile ilgili Meral Akşener örneğinde zokayı yuttu. O
yüzden bu FETÖ gerçeği ile tanıştı” dedi. Bu konuda ki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine
Bahçeli şunları söyledi:
“Zoka yutmuşuz. Diyecek bir şey yok. Demek ki bizden çok daha evvel Meral Akşener’in
kim olduğunu biliyorlardı.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20051.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Aile işletmesi desteği başvurularında son
gün 31 Ekim
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 2016 yılı küçük aile işletmesi desteği başvurularının, 31
Ekim'de sona ereceğini belirterek, “Bu destekten yararlanmak için çiftçilerimizin bir an önce
başvurmaları kendi faydalarınadır." ifadelerini kullandı.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı
açıklamasında, 2016 yılı küçük aile işletmesi desteğinden yararlanmak için çay ve fındık
hariç Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında
olan açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri, tıbbi, aromatik bitki
yetiştiriciliği yapılması, kamu kurum ve kuruluşu olmaması gerektiğini belirtti.
Desteklemeye esas ürünlerde açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500
metrekarenin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmayacağını ifade
eden Bayraktar, söz konusu destekten faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında
ÇKS'ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla başvuru dilekçesiyle Gıda,
Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti.
Bayraktar, örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri, tıbbi, aromatik bitki
yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak Örtüaltı Kayıt Sistemi belgesi
ibraz etmeleri zorunluluğu bulunduğunu da hatırlatarak, "2016 yılı küçük aile işletmesi
desteği başvuruları, 31 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim
yılında dekar başına 100 lira küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak. Bu destekten
yararlanmak için çiftçilerimizin, işlemlerini son güne bırakmadan bir an önce başvurmaları
kendi faydalarınadır." uyarısında bulundu.
Tarımsal destekleme kapsamında şimdiye kadar büyük işletmelerin yatırım yapmaları için
desteklendiğini vurgulayan Bayraktar, küçük aile işletmelerini geliştirmeye yönelik yeni
başlatılan bu destek uygulamasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20052.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Ford Trucks “Kazanç Üssü” Kayseri’de!
Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın düzenlediği “Kazanç Üssü” etkinliği
Kayseri’de. “Kazanç Üssü”nde araçları ücretsiz check-up’tan geçirilen müşteriler, bir sonraki
servis girişleri için yüzde 20 indirim kazanıyor. Etkinliklerde yeni Ford Trucks Serisi E6
araçlar tanıtılıyor ve yeni Ford Trucks serisi araç satın alanlar ise 3. yıl uzatılmış garantiye
sahip oluyor.
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55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri deneyimi ile Türkiye’nin her bölgesinde
faaliyet gösteren Ford Trucks, “Kazanç Üssü” etkinlikleriyle müşterileriyle buluşuyor. 12
farklı şehirde düzenlenen etkinliklerin sonuncusu dün Kayseri’de başladı. Ford Trucks
Kayseri Metinler Bayisi’nde gerçekleştirilen program bugün sona erecek.
Etkinliklerde Ford Trucks müşterilerine sunulacak özel ikramlarla beraber, birbirinden farklı
aktiviteler düzenlenecek ve sürpriz hediyeler dağıtılacak. Araçlarını servise getiren müşteriler
ücretsiz check-up’tan yararlanacak ve bir sonraki servis girişleri için yüzde 20 indirim hediye
edilecek. Etkinliklerde yeni Ford Trucks Serisi E6 araçların tanıtımı yapılacak ve yeni Ford
Trucks serisi araç satın alanlar ise 2 yıl garantiye ek olarak 3. yıl uzatılmış garantiye ücretsiz
sahip olacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20053.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

“İyi tarım” için teknik gezi
Kayseri'de İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Niğde ve
Mersin illerine teknik gezi düzenlendi.
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Teknik gezide Niğde’de elmada İyi Tarım Uygulamaları yapan iki işletme ile elmada
tasnifleme, paketleme ve depolama işlemi yapan bir işletme gezildi. Üreticiler, incelemelerde
Kayseri'de yapılan uygulamaları kıyaslama fırsatını buldu. Mersin İl Müdürlüğüne yapılan
ziyaretin ardından Mersin'de meyvede ihracat yapan iki işletme ziyaret edildi.
İşletmenin ürün alımından ihracatına kadarki bütün aşamaları tek tek görülerek, karşılıklı bilgi
alış verişinde bulunuldu. Bölgedeki tasnifleme ve paketleme işletmeli gezilerek sistem
farklılıkları incelendi. Bölgede bulunan KSK şirketi ziyaret edilerek bölgedeki İTU sistemi
hakkında bilgiler alındı.

Ayrıca teknik gezide Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü de ziyaret edildi ve
enstitünün çalışmaları hakkında bir sunum alınarak enstitü teknik elemanlar eşliğinde seralar,
araştırma parselleri ve toprak ve
yaprak analiz laboratuvarları gezildi.
Geziye Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, Kocasinan ve Pınarbaşı’dan üreticiler ve teknik
elemanlarından oluşan 40 kişilik bir grup katıldı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20054.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Sanayiciler gövdesini taşın altına koymaya
hazır
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi, “Sanayiciler olarak ekonomik savaşta
gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.
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KAYSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında yapıldı.
Özkaya’nın açılış konuşmasının ardından konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Büyüksimitçi, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından birçok taşın yerinden oynadığını
söyleyerek, sanayiciler olarak bu saatten sonra konsantrasyonlarını üretim ve sanayiye
vermeleri gerektiğini vurguladı. Büyüksimitçi, “Seçime kadar bir yıllık süremiz var. Bu süre
içerisinde hep birlikte çalışarak bu işin altından kalkmak zorundayız. Beni bu göreve layık
gören herkese teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra
ülkede birçok taş yerinden oynadı. Hain plan sadece ülkeyi bölmek ve parçalamaktan ziyade
ekonomik olarak da bu ülkeyi zora sokmak için yurt içinde ve yurt dışında bir takım algılar
yaratmaya çalışılıyor. Bizim aşağı yukarı 10. günümüz, 15 Temmuz’un da 100. günü.
Yönetim kurulumuzda yaptığımız toplantıda biz kesinlikle bu saatten sonra
konsantrasyonumuzu ekonomiye, sanayiye ve üretime vermemiz gerektiğini, bunun bir
seferberlik halinde ekonomik bir savaş olarak görüp gerekirse sanayi odasının bütün
üyeleriyle bu savaşa katılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kendi ilgi alanımızda olması
gereken ekonomi ve üretimle ilgili çalışmaları daha hızlı yapmak zorundayız” diye konuştu.
“Devlet olmazsa varlıkların hiçbir anlamı yok”
Bankaların piyasayı daha da sıkıntıya sokacak hareketleri olduğunun altını çizen KAYSO
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Maalesef 15 Temmuz ve yurtdışındaki
etkilerle ekonominin iyiye gitmediği izlenimi vererek bankaların bazen haksız olarak, bazen
de fazla riske girmek istemeyerek mevcut piyasayı daha da sıkıntıya sokacak hareketler
yaptığını görüyoruz. Kesinlikle eğer bu bir risk ise bankalar bu riski almak zorundalar. Çünkü
sanayiciler olarak bizler sürekli bu riskleri almak zorundayız. Biz bu ekonomik savaşta
gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ama finans kuruluşları da bu dönemde memleket
için, millet için risk almalı ve gerekirse gövdelerini taşın altına koymalıdır. Çünkü devletimiz
olmazsa varlıklarımızın hiçbir anlamı yok” dedi.
73 bin kişi vergi borcunu yapılandırdı

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise katıldığı Kayseri Sanayi Odası Ekim Ayı
Meclis Toplantısı'nda yürürlükte olan 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile
ilgili olarak kanun hakkında bilgiler verdi.
Şimdiye kadar 73 bin yapılandırma başvurusu aldıklarını dile getiren Kayseri Vergi Dairesi
Başkanı Ahmet Günçavdı, mükellefleri son günü beklemeden vergi dairelerine beklediklerini
dile getirdi. Günçavdı, "Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı olarak 6736 sayılı kanun ile ilgili
olarak hedefimiz kanunun hitap ettiği tüm mükelleflerimize ulaşmak, kanunun fayda ve
fırsatlarını anlatmak ve azami başvuruyu alarak bunları süresinde sonuçlandırmaktır. Bugüne
kadar Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı olarak toplam 73 bin yapılandırma başvurusu kabul
ettik. Bunları da büyük oranda sonuçlandırdık. Kanunun yürürlük tarihi 31.12.2016 tarihinde
sona ereceğinden bütün mükelleflerimizi yasanın son gününü beklemeden bu hafta içerisinde
vergi dairelerimize bekliyoruz." şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20055.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat’ta toplandı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2016 yılı Ekim ayı yönetim kurulu toplantısı,
Yozgat’ta gerçekleştirildi.
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Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı
ve Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Vali Gül yaptığı açıklamada, 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri programı kapsamında
başarılı bulunan projelerden 2’si ile sözleşme işlemlerinin tamamlandığını, projeler için
izleme faaliyetlerine başlandığını söyledi.
Önümüzdeki süreçte, imzalanma aşaması halen devam eden projeler için gerekli görev
dağılımları yapılarak sözleşmelerin yürütülmesi sürecine geçileceğini belirten Vali Gül,
“Başarılı olan ve sözleşme aşamasını tamamlayan yararlanıcılara önümüzdeki 1 aylık süreçte
projelerin yürütülmesi ile ilgili eğitimler verilecek, her bir proje için izleme ve değerlendirme
birimi uzmanlarınca ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Tamamlanan ilk izleme
ziyaretleri akabinde projeler için ön ödeme işlemlerine geçilecektir. 2016 yılı Mali Destek
Programları kapsamında başarılı olan projelere yaklaşık 6 milyon 800 bin lira tutarında ön
ödeme işleminin gerçekleştirilmesi ön görülmektedir” dedi.
Ajansın TR72 Bölgesindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin
arttırılması için ORAN Akademi kapsamında teknik destek sağladığını ifade eden Vali Gül,
“Bu kapsamda 13-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Kocasinan Kaymakamlığı’ndan gelen talep
üzerine, Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde görev alan psikolojik
danışman ve rehber öğretmenlere eğitim desteği sağlanmıştır. Ajansımız ORAN Akademi
kapsamında Kurum ve kuruluşlara eğitim desteği sağlamaya devam etmektedir. Yozgat
Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile

Ajansımız arasında İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır. Protokoller doğrultusunda kurumlara
eğitim ve tanıtım faaliyeti destekleri sağlanacaktır” diye konuştu.
Kayseri’de Ar-Ge Merkezi sayısını artırmak için yaptıkları çalışmada birçok firma ile birebir
görüşmeler yapıldığını ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge Merkezi Başvurusu
yapabilecek potansiyel firmalar belirlendiğini kaydeden Vali Gül, “Bu bağlamda şuanda 4
firma ile ARGE merkezi kurulumu için çalışmalara başlanılmış olup 6 ay içinde
tamamlanması hedeflenmektedir. Erciyes Teknopark ile yaptığımız işbirliği protokolü
neticesinde 13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Uzay ve Havacılık
Organizasyonuna katılımcı bulma ve finansman sağlama noktasında Ajansımızın katkıları
olmuş ve organizasyon başarı ile tamamlanmıştır. Ajansımızın çalışmalarının bölgemize ve
ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20056.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Şeker’den çiftçiye avans
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir İllerinde sözleşmeli
pancar ekimi yapan ve sökümü tamamlayan çiftçilere 54 Milyon TL tutarında söküm
avansının dağıtımına başlandı.
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Şeker, 2016-2017 kampanya döneminde sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bin 571 çiftçisi ile
yapmış olduğu sözleşme gereği pancar söküm pirimi olarak 5,2 Milyon TL ödeme yaptı.
Ayrıca kampanya dönemi içerisinde çiftçiler tarafından fabrikaya teslim edilen şeker
pancarına ton başına 20 TL olmak üzere toplam 54 Milyon TL pancar söküm avansının da
ödenmesine başlandığı belirtildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20057.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

"Zaman içinde Kayseri" sergisi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından "Zaman içinde Kayseri" sergisi açıldı.
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AGÜ sergi salonundaki açılışa, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İl Kültür ve
Müdürü İsmet Taymuş ile sergi sahibi Sevilay Cıngıllıoğlu ve ailesi
Sergide, Cıngıllıoğlu ve ailesinin geçmiş dönemde kullandıkları, Kayseri'ye özgü
sergilendi.
Hamam tası, para ve tütün torbaları, takunyalar, yöresel gelinlik, kahve ocağı gibi
sergiye katılanların dikkatini çekti. AA

Turizm
katıldı.
eşyalar
eşyalar

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20058.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Sivas'ta "Muharrem Ayı İlahileri" konseri
Sivas'ta Kardeş Şehirlerin Buluşması programı kapsamında "Muharrem Ayı İlahileri" konseri
verildi.

26 Ekim 2016 Çarşamba 10:33

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından şef Kenan Çimtay
yönetiminde gerçekleştirilen konserde, segah, hüzzam, uşşak ve hüseyni makamında
eserler seslendirildi.
Konseri, Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl
Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kadir Pürlü, Cem Vakfı Sivas
Şube Başkanı Ali Dağ ve çok sayıda vatandaş dinledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20059.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

İl Tütün Kontrol Kurulu toplantısı
Kırıkkale İl Tütün Kontrol Kurulu, Halk Sağlığı Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Ayhan
Özkan başkanlığında toplandı.
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Halk Sağlığı Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, toplantıda yaptığı konuşmada, 19 Temmuz
2009 tarihinde yürürlüğe giren tüm kapalı alanlarda sigarayı yasaklayan tam kapsamlı yasanın
üzerinden 7 başarılı yılın geride kaldığını söyledi.
Yasanın Kırıkkale ve ülke adına sağlık ve ekonomik olarak çok olumlu sonuçlar doğurduğunu
ifade eden Güngüneş, şunları kaydetti:
"İlimizde 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanun yürürlüğe girip uygulanmasından bu yana büyük yol kat edilmiş ve başarılı sonuçlar
alınmıştır. Tütün kullanımı en önemli önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer almakta olup,
halk sağlığı açısından ciddi sonuçları olan küresel bir sorundur. Dünyada 6 milyondan fazla
insan tütünle bağlantılı kalp krizi, felç, kanser, akciğer rahatsızlıkları ve diğer hastalıklardan
ölmektedir. İçinde 50'den fazla kanser yapıcı, 4 binden fazla kimyasal madde bulunan sigara
ile sistematik bir mücadele verilmemesi halinde ve gerekli önlemler alınmaması halinde 2030
yılına kadar tütün kullanımı küresel salgınından ölüm yıllık 8 milyona çıkacaktır. Dünyada
hey yıl 4 milyon, Türkiye'de ise 110 bin insan, sigaradan hayatını kaybetmektedir. Eğer önlem
alınmazsa 2030 yılına kadar bu sayının 240 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir."
Güngüneş, 2009-2016 yılları arasında söz konusu yasa uygulaması kapsamında, 357 iş yerine
685 bin 723 lira, 654 şahsa 55 bin 212 lira olmak üzere toplamda 740 bin 935 lira para cezası
kesildiği bilgisini de paylaştı.
Aynı dönemde sigara bırakma polikliniğine 12 bin 289 kişinin başvurduğunu ifade eden
Güngüneş, bunlardan 3 bin 99'unun sigarayı bıraktığını kaydetti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20060.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Aktif Sen üyesi 11 kişi tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
adliyeye sevk edilen Aktif Eğitimciler Sendikası yöneticisi 20 kişiden 11'i tutuklandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde kapatılan Aktif Eğitimciler
Sendikası yöneticilerine yönelik operasyon yapılmış ve 20 kişi gözaltına alınmıştı.
Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden 11'i tutuklanırken,
9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20061.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

'Bylock' kullandığı tespit edilen 5 kişi
tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Bylock' kullandığı tespit edilen çeşitli meslek
gruplarından gözaltına alınan 31 kişiden 5'i tutuklandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı olan 'Bylock'
kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki
ifadelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden
geçirilen şahıslar adliyeye çıkarılmıştı.
Adliyeye çıkarılan 31 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar adli
kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20062.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı
Kayseri’de aradıkları bir kişiyi ‘FETÖ-PDY terör örgütü hesabını ve kimlik bilgilerini ele
geçirdi’ diyerek korkutan ve içinde 10 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bilezik, 2 adet künye ve
bin TL para bulunan çantayı alan iki telefon dolandırıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, 2 telefon dolandırıcısı 51 yaşındaki B.A.’yı arayan telefon
dolandırıcılarının ‘Hesabının ve kimlik bilgilerinin FETÖ-PDY terör örgütü ele geçirerek
bankalardan yüklü miktarda para çekildiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak evinde arama
yapmak için polisler gelecek. Evde bulunan altın ve paraları bir çantaya koyarak evden ayrıl’
diyerek korkutmuşlar ve telefon dolandırıcılarının söyledikleri karşısında korkuya kapılan 51
yaşındaki B.A.’nın evde bulunan 10 adet Cumhuriyet altını, 2 adet bilezik, 2 adet künye ve
bin TL parayı bir çantaya koyarak evden çıkmıştı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine Argıncık Mahallesi’nde bulunan evin önünde Asayiş Şube
Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından önlem
alındı ve çantayı teslim almaya gelen 41 yaşındaki İ.G. ile 21 yaşındaki İ.K. yakalanarak
gözaltına alınmıştı.

Dün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.G. ve İ.K., tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20063.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

KAYSERİSPOR’A HACİZ KARARI
Kayserispor’un müsabakalarında özel güvenlik hizmeti veren Pusula 38 Özel Güvenlik
Şirketi’nden yapılan açıklamada, alacakların ödenmemesinden dolayı icra işlemleri
başlatıldığı belirtildi.
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Pusula 38 Özel Güvenlik Şirketi Genel Müdürü Abdullah Çelebi imzasıyla yayımlanan
açıklamada şu iddialara yer verildi:
“Pusula38 özel güvenlik şirketi Kayseri’de Özel Güvenlik Hizmeti ve Eğitimi vermek üzere
kurulmuş bir şirket olup 2010-2011 sezonundan başlayarak 6 sezon boyunca Kayserispor ve
Kayseri Erciyesspor’un tüm müsabakalarında Özel güvenlik hizmeti sunmuştur. Göreve
başladığımız günden beri 500 ü aşkın çalışanımızla birlikte soğuk-sıcak, kar-yağmur demeden
iki kulübümüzün de Özel Güvenlik Hizmetini sorunsuz olarak sunmuş bulunmaktayız.Ancak
özellikle Kayserispor ile yapmış olduğumuz sözleşmelere hiçbir zaman uyulmamış ve hak
edişlerimiz sürekli geç ödenmiştir. 2014-2015 sezonunun ikinci yarısından itibaren ise hiç
ödenmemeye başlanmıştır. Bu durumun 2015-2016 sezonu boyunca devam etmesi üzerine
Kayserispor Kulübü Derneği Başkanlığına 09 Mart 2016 tarihinde noter kanalı ile bir
ihtarname çekilerek ödeme yapılmaması durumunda maçlarda Güvenlik hizmeti
veremeyeceğimiz bildirilmiştir. Kulüp yönetiminden olumlu bir dönüş olmaması üzerine 18
Mart 2016 tarihinden itibaren müsabakalarda Özel Güvenlik hizmeti verilmesi tarafımızca
durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen Kayserispor
kulübünde ciddi bir muhatap bulamamız üzerine hukuki süreç başlatılmış, kulübün duruma
itiraz etmemesi üzerine alacağımız kesinleşmiştir. Haciz ve icra işlemleri başlatılarak
Kayserispor’un kamuoyu nezdinde zarar görmemesi için iyi niyetli yaklaşımlarımıza devam
etmemize rağmen kulüp yönetici ve idarecilerinde olumlu veya olumsuz hiçbir dönüş
yapılmamıştır. Şirket olarak bu süreçte alamadığımız hak edişlerimize rağmen yasal
sorumluluklarımız tam ve eksiksiz olarak yerine getirilerek işçi ücretleri, tüm vergiler ve SGK
ödemeleri zamanında yapılmıştır. Bu durum Ticari faaliyetlerimizi olumsuz etkileyerek telafi
edilemez sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Bu sebeple bugünden itibaren Kayserispor
kulübüne karşı istemeden de olsa kulüp binasında haciz işlemleri ile müsabaka öncesi forma
haczi dahil her türlü hukuki haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.
Yapacağımız
girişimlerin kesinlikle Kayseri’mizin
Süper Ligdeki
temsilcisi
Kayserispor’umuza karşı olmadığını, doğacak sonuçlardan tamamen Kulüp yönetimi ve
idarecilerinin sorumlu olacağını tüm Kayseri kamuoyuna ve değerli Kayserispor taraftarlarına
saygıyla duyurmak istiyoruz.”Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20064.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Kulular Kayseri’de kaldı
İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet
Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Kulislerden sızan bilgilere
göre Kayseri’nin başarılı ve sevilen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Senin Kayseri’de daha yapılacak işlerin var. Tamamlamadan
başka bir yere gitmiyorsun” demesiyle görevine devam ediyor.
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İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 34 İl
Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 24 İl Emniyet Müdürü ile 2 Daire Başkanının yeri
değiştirildi. İlk ataması yapılan İl Emniyet Müdürü sayısı ise 37 oldu.
Kayseri’de 15 Temmuz akşamı dik duruşu ve FETÖ ile başarılı mücadelesiyle takdir toplayan
sevilen İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise görevinde kaldı. Kulislerde Bursa ve İzmir
Emniyet Müdürü olarak atanacağı konuşulan Kulular’ın, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla Kayseri’deki görevinde kaldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanının Kulular’a güveninin tam olduğunu belirten kaynaklar, “Senin Kayseri’de
daha yapılacak işlerin var. Tamamlamadan başka bir yere gitmiyorsun” emrini verdiğini
konuşuyor. Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20065.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Kadın milletvekilini banyoda çekip tehdit
etmişler
Bakan Mehmet Özhaseki, Cemaat ile ilgili bir kadın milletvekilinin kendisine "Abi bir
konuşma yaptım. Sonra bana bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler, ben ne yapacağım
şimdi bilmiyorum ki?' dediğini anlattı.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir kadın milletvekili dedi ki; 'Abi bir konuşma yaptım.
Sonra bana bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler, ben ne yapacağım şimdi
bilmiyorum ki?' dedi. Yahu bunun din neresinde" dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cemaat'in bir kadın vekilin banyo yaparken gizli kamera
ile görüntüsünü çektiklerini iddia ederek şunları söyledi:
"Herkesi dinlemişler. Güya insan yetiştirmek, insanları İslami terbiye üzerine yetiştirmek için
ortaya çıktığını söyleyen bu hoşgörü ekibi niye dinlemeler yapar ki? Diğer cemaatler cemaat
değil mi? Niye diğer cemaatler kimseyi dinlemiyor. Kendi otellerinde partiye güya 6 ayda bir
toplantı yaptırıyorlar. Herkesin odasını bu böcek mi kamera mı ne koymuşlar, herkesi
çekiyorlar. El insaf ya Allah'tan korkmaz mısın, utanmaz mısınız? İnsanları yatarken
kalkarken niye çekiyorsunuz ki? Bir kadın milletvekili dedi ki; 'Abi bir konuşma yaptım.
Sonra bana bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler, ben ne yapacağım şimdi
bilmiyorum ki?' dedi. Yahu bunun din neresinde" İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20066.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

20 yıldır tepeye çıkıyorlar
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle büyük
sıkıntı yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüşme yapabilmek için yaklaşık 20 yıldır
köye 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkmak zorunda kalıyor.
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İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Postallı köyü sakinleri, GSM
operatörlerinden sadece köye 1 kilometre uzaklıktaki tepede sinyal alabilmenin sıkıntısını
yaşıyor. Cep telefonuyla görüşme yapabilmek için tepeye çıkan vatandaşlar, tepeye çıkmadan
da cep telefonuyla görüşebilmenin hayalini kuruyor.
Köyde yaş ortalamasının 60 ve üzeri olduğunu belirten muhtar Doğan Yetiş, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 150 hanenin bulunduğu köyde kış aylarında nüfusun 500, yaz aylarında
ise bin 500 civarında olduğunu söyledi.
Yetiş, vatandaşların cep telefonuyla konuşmak istediği zaman köye yaklaşık 1 kilometre
mesafedeki tepeye çıkması gerektiğini belirterek, "Telefon konusunda çok mağduriyet
yaşamaktayız. Türkiye'de iş yerleri hariç evlerde telefon kullanan yok ama burada 150
hanenin tamamında ev telefonu var. Hiç konuşmayan 25 lira ödüyor. Yaş ortalaması yüksek
olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Telefonun çektiği yere arabayla gitmek zorunda kalınıyor. Özel
şirket olduğu için bir çare bulamadık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20067.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

Kayseri Büyükşehirden okullara 10 bin top
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Okullar Sporla Dolsun Projesi kasamında 300
ortaöğretim okulu için futbol, voleybol ve basketbol branşlarında 10 bin top temin edildi.

26 Ekim 2016 Çarşamba 14:35

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Okullar Sporla Dolsun Projesi kapsamında satın alınan
topların, okullara dağıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yaptığı konuşmada, gelecek nesillerin
bedenen ve zihnen daha sağlıklı olabilmesi için eğitim ve spora destek vermeye devam
edeceklerini belirtti.
Huzurlu ve sağlıklı bir nesil için sporun bir hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini
vurgulayan Çelik, şunları söyledi:
"Bunun yolu, imkanları artırmak ve fiziksel aktiviteleri cazip hale getirmekten geçiyor. Bu iki
noktayı dikkate alarak halkı spor alanlarına çekecek önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların
meyvesini de almaya başladığımızı sevinçle söyleyebilirim. Örneğin, büyükşehir belediyemiz
bünyesindeki Spor A.Ş.'miz tarafından açılan yaz kurslarından bu yıl 11 bin öğrencimiz
faydalandı. 7-15 yaş grubunda 11 bin öğrenciye 10 merkezde ve 18 farklı branşta eğitimciler
nezaretinde spor yapma imkanı sağladık. 11 bin öğrenci bir spor branşında kendilerini
geliştirme imkanı buldu." dedi.
Çelik, tüm bu desteklerin yanında okullarda sporu geliştirmek için yeni bir projeyi hayata
geçirdiklerini dile getirerek, "Şehrimizde bulunan ortaöğretim düzeyindeki 300 okulun spor
malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 10 bin futbol, voleybol ve basketbol topunu
okullarımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmamız da bugüne kadar yapmış olduğumuz pek çok
çalışma gibi örnek bir proje olacak." diye konuştu.
Öğrencilere de seslenen Çelik, "Geçmişte okullarımızda spor yapılabilecek tesisler yoktu,
oyun oynayabileceğimiz tek bir top da. Geçmiş geride kaldı. Sizlerin artık pek çok imkanınız
var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirin. Sporu da en güzel şekilde yapın, derslerinize
de en güzel şekilde çalışın. Çünkü sizler bu ülkenin, tek vatanımızın geleceğisiniz."
tavsiyesinde bulundu.
Çelik, konuşmasının ardından 300 okul için temin edilen futbol, voleybol ve basketbol
branşlarında 10 bin topun temsili olarak dağıtımını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20068.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

“Yeni genel başkanımızla muhalefetteki
boşluğu dolduracağız"
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, 30 Ekim’de gerçekleşecek olan Olağan
Genel Kurul’un ardından seçilecek olan genel başkanla Türkiye’nin ihtiyacı olan
muhalefetteki boşluğu dolduracaklarını söyledi.

26 Ekim 2016 Çarşamba 16:39

30 Ekim’de yapılacak olan Saadet Partisi 6. Olağan Genel Kurul öncesi açıklamalarda
bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, Genel Başkan Adayı olan Temel
Karamollaoğlu ile kongrenin ardından ülkenin ihtiyacı olan muhalefetteki boşluğu
dolduracaklarını söyledi. Temel Karamollaoğlu’nun Kayseri sanayisinin gelişmesinde de
önemli rol oynadığını kaydeden Arıkan, “1 Kasım seçimlerimizden sonra partimizde olağan
genel kurul çalışmalarımız başlamıştı. 30 Ekim tarihinde kongre yapılması kararı alındı. Bu
kongre için genel merkezimiz tarafından istişarelere başlandı. Geçtiğimiz Şuana kadar ‘Milli
Görüş’ partileri arasında en kapsamlı istişare toplantıları yapıldı. Neticede eski Sivas Belediye
Başkanımız Refah, Fazilet ve Saadet Partisi Milletvekilimiz Temel Karamollaoğlu Bey genel
başkan adayı olarak kararlaştırıldı. İnşallah 30 ekim Pazar günü Ankara’da partimizin 6.
Olağan Genel Kongresi’ni gerçekleştireceğiz. Temel Karamollaoğlu’nun genel başkan
seçilmesi, Kayseri için olumlu baktığımız hadiselerden bir tanesi. Temel Bey ilkokulu
Develi’de liseyi de Kayseri Lisesi’nde bitirmiş bir isim. Daha da önemli Kayseri için Birinci
Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunun altında Temel Karamollaoğlu Bey’in imzası var.
Kayseri sanayisinin bu günlere gelmesinde fitili ateşleyen isim Temel Karamollaoğlu Bey’dir.
Bu anlamda Kayseri’de hizmeti olmuş isimlerden bir tanesi. Yine kendisiyle alakalı ifade
edeceğimiz hususlardan bir tanesi aynı zamanda bir dış siyaset uzmanıdır. Türkiye’nin ve
dünyanın yaşadığı hadiseleri yakınen takip eden, bu konuda en doğru tespitleri yapabilen ve
bu tespitler noktasında çözüm önerileri ortaya koyabilen bir kişidir. Gerek geçmiş birikimle
alakalı gerekse olaylara bakış açısıyla Türkiye’de muhalefetteki boşluğu giderebileceğimiz
noktasında bir kanaat hakim. İnşallah Pazartesi’nden sonra yeni genel başkanımızla, genel
merkezimizdeki arkadaşlarımızla beraber tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Malumunuz
Türkiye’de iktidar her ne kadar bir şeyler yapma gayretinde olsa da biz diyoruz ki mecliste
muhalefet eksikliği var. Saadet Partisi 2002’den bu yana meclis dışında. 2002’den bu tarafa
da meclis içindeki muhalefet kan kaybeden bir yapıya sahip. Muhalefet partileri oy yükseltme
durumunda olması gerekirken 2002’den bu yana tüm partiler oy kaybediyor. Bu da iktidarın
yanındaki muhalefetin de yetersiz olduğu kanaatini oluşturuyor. İnşallah yeni genel
başkanımızla Türkiye’nin ihtiyacı olan muhalefetteki boşluğu dolduracağımız kanaatindeyim”
diye konuştu.
Gündemde olan başkanlık sisteminin bu günlerde konuşulmaması gerektiğini dile getiren
Arıkan, “Başkanlık sisteminin bugün konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünmüyoruz.
Konuşulması gereken bir konu ama zamanının bugün olmadığı kanaatindeyiz. Sınırımız
dışında çok hayati hadiseler gerçekleşiyor. Bütün bu coğrafyada olan bitenin tek kazançlı
devleti var o da İsrail. Bugün tabiri caizse İsrail Devleti kahvesini yudumlayarak olan biteni

keyifle izliyor. Dikkatleri buraya çekebilmek için, teşhisi doğru yapabilmek için, doğru
teşhisten sonra doğru tedavi yöntemi koyabilmek için Saadet Partisi önemli bir rol alacak”
dedi.
Partilileri Pazar günü yapılacak olan kongreye davet eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı
Mahmut Arıkan, “Cumartesi akşamı saat 12:00’de otobüslerimiz buradan Ankara’ya hareket
edecek. İnşallah kardeşlerimizi kongreye katılmaya davet ediyorum. Kayseri’de 18
delegemizle 10 otobüsle Ankara’ya hareket edeceğiz. Pazar günü de kongremizi yapmış bir
şekilde Kayseri’ye döneceğiz inşallah” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20069.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

CHP’li Arık yargıya müdahaleyi eleştirdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Adalet ve Kalkınma Partisi
milletvekillerinin yargıya müdahale iddialarını eleştirdi. AK Partili milletvekillerinin
müdahalesinin ardından FETÖ sanıklarının serbest bırakıldığını ifade eden Arık, buna karşılık
kirasını ev sahibinin Bank Asya’daki hesabına yatıran öğretmenin açığa alındığını söyledi.
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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti
milletvekillerinin FETÖ soruşturmalarına müdahalesi ile ilgili iddiaları Türkiye Büyük Millet
Meclisi gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Arık, partisinin Ordu İl
Danışma Kurulu'nda konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun sözlerini
hatırlattı. Arık, konuşmasında şu görüşleri dile getirdi:
“AKP ordu milletvekili yaptığı konuşmada, FETÖ’cü bir genel müdürün olduğunu ve bu
genel müdürün bir el tarafından korunduğunu söylüyor. Sayın Milletvekili bu FETÖ’cü genel
müdür kim, bu genel müdürü koruyan el kimin eli? Aynı vekil, FETÖ soruşturmasında
gözaltına alınan bir vatandaş için başsavcıyı aradığını, niçin gözaltına alındığını sorduğunu,
iki saat sonra savcının kendisini arayarak, ‘Yanlışlık olmuş, şahsı serbest bıraktık efendim’
dediğini söylüyor. Yine Kayseri’de AKP Grup Başkanvekili kırmızı plakalı makam arabasıyla
savcıya gidiyor ve ne tesadüftür ki, bu ziyaretin ardından 22 kişi serbest bırakılıyor. Öte
yandan kirada oturan öğretmen, ev sahibinin Asya Bank’taki hesabına kirasını yatırdı diye
ihraç ediliyor. Buradan AKP’li milletvekillerine sesleniyorum: Elinizi yargının üzerinden
çekin at izi it izine karışmasın…”Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20070.html
Erişim Tarihi: 26.10.2016

SP’li Arıkan: Karamollaoğlu kurt
siyasetçidir
Saadet Partisi hafta sonu yapılacak genel kurulunda yeni genel başkanını seçecek. Parti içi
istişareler sonucunda genel başkan adayı olacak isim Temel Karamollaoğlu olarak belirlendi.
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, daha seçilmeden Karamollaoğlu’nun yaşı
ve kalbi ile ilgili yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Arıkan, ”Temel
Karamollaoğlu gayet sağlıklı ve tecrübeli bir siyasetçidir. Türkiye’nin siyasetine tecrübesiyle
damga vuracak. Bunu herkes görecek” dedi.

27 Ekim 2016 Perşembe 09:33

Saadet Partisi 30 Ekim Pazar günü genel kurul yaparak Mustafa Kamalak’ın yerine istişare
sonucu belirlediği Temel Karamollaoğlu’nu parti genel başkanı seçecek. Parti içi istişare
tarafından belirlenen isim olan Karamollaoğlu genel kurula tek aday olarak girecek. Bir
aksilik yaşanmaz ise 75 yaşındaki Karamollaoğlu Saadet Partisinin yeni Genel Başkanı
olacak.
Ancak, genel kurul olmadan, genel başkan seçilmeden Karamollaoğlu’nun yaşı ve kalbi
tartışma konusu olmaya başladı. Mahmut Arıkan konuşulanların ülkede siyasetin geldiği
noktayı gösterdiğini söyledi.
Genel Başkan Adayı Temel Karamollaoğlu’nun sağlıklı olduğunu ve siyaset konusunda bir
sorununun olmadığını belirten Arıkan, “Temel Karamollaoğlu’nun bir rahatsızlığı söz konusu
değildir. Geçtiğimiz dönemlerde partinin Kayseri sorumluluğunu yapıyordu. Kayseri
ilçelerinde yaptığımız çalışmalarda genç arkadaşlarımızın dahi yorulduğu saatlerde ayakta
kalarak bir sonraki toplantı yerini soran bir liderdir.
Genel Başkan adayımızın yaşı ve kalbindeki yorgunluğu ile alakalı çıkan haberler doğru
değildir. Karşı partililerin yaş üzerinden siyaset yapmaları çok doğru değil. Önümüzdeki
süreçte
Karamollaoğlu’nu
kamuoyu
daha
yakından
tanıdıkça
her
şey
görülecektir. Spekülasyonlar bitecek. Siyasete damga vuracak bir isimdir. Türkiye’nin
ihtiyacı olan siyaseti ve muhalefet liderliğini herkese gösterecektir” dedi.
Temel Karamollaoğlu Kayseri tarafından yakından bilinen bir isim. Geçmiş dönemde Sivas
Belediye Başkanlığı, Fazilet ve Saadet Partisinden milletvekilliği görevinde bulunduğu
dönemlerde Kayseri’ye katkıları oldu.
Karamollaoğlu’nun Kayseri’ye önemli katkılar yaptığını belirten Arıkan, “Temel beyin,
bilgisi becerisi siyasi tecrübesiyle Türkiye’de karşısına çıkartılacak bir rakip olmadığını
düşünüyorum. Temel Karamollaoğlu Kayseri ile yakın ilişkisi olan biridir. Develi’de İlkokulu
okudu. Kayseri Lisesinde bitirdi. Kayseri için yaptığı en önemli iş 1. OSB’nin yapılmasındaki
çalışmalarıdır. Ciddi anlamda Kayseri’ye hizmetleri vardır. Temel Karamollaoğlu dış siyaset
konusunda Türkiye’de sayılı insanlar arasındadır. Suriye politikasında iki ülke arasında
diyalog konusunda gayretleri vardır. Genel başkan adayımızın ülkedeki iç ve dış siyasetinde
belirli ivme oluşturacağı kanaatindeyim. Karamollaoğlu’nun bir başka güzelliği de
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın “Temel Abi”sidir. Geçmişte aynı dönemlerde Erdoğan ile
belediye başkanlığı yapmış birisidir.

Ülkede bir başka sıkıntı da muhalefet sorunudur. Temel Karamollaoğlu’nun genel
başkanlığında doğru yerde doğruları söyleyen ve doğru muhalefet yapan bir Saadet Partisi
göreceksiniz” şeklinde konuştu.Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20071.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

TOBB Heyeti Erdoğan’ı ziyaret etti
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve
beraberlerindekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette KAYSO
heyeti de yer aldı.
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Ziyaret hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci,
“Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
önderliğinde yürütülen 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na destek olan ilk 10 ilin Oda ve
Borsa temsilcileri ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettik.
Kampanya kapsamında toplanan 53 milyon 872 bin liralık çeki TOBB Başkanımız Sayın
Cumhurbaşkanımıza takdim ettiler.” dedi.
Toplanan paraların şehitleri geri getirmeyeceğini ancak yaraların sarılması adına bir nebzede
olsa katkı sağlayacağını açıklayan Başkan Büyüksimitci, yardımlarından dolayı Kayserili
sanayicilere teşekkür etti.
Ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Yönetim Kurulu Üyesi Salih
Zeki Murzioğlu, Ankara TO Başkanı Salih Bezci, Ankara SO Başkanı Nurettin Özdebir,
İstanbul SO Başkanı Erdal Bahçıvan, Gaziantep SO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gebze TO
Başkanı Nail Çiler, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kahramanmaraş
TSO Başkanı Serdar Zabun’da katıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20073.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Bünyan Dostları’nda Serim yeniden başkan
Bünyan Dostları ikinci genel kurulu yaptı. Öğretmen Şener Serim yeniden başkan oldu.
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Çeşitli etkinlikler ile Bünyan ve Kayseri'nin ismini duyurmaya çalışan Bünyan Dostları Grubu
Derneği 2. Olağan genel kurulunu yaptı. 21 Ekim Cuma Akşamı Kayseri Öğretmenevinde
yapılan genel kurula dernek üyeleri katıldı.
2013-2016 dönemine ait faaliyet raporu ve denetim raporlarının okunduğu ve ibra edildiği
genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu da seçildi. Üyelerin isteği ile yeni yönetim
kurulu başkanlığına Şener Serim tekrar seçilirken, Cafer Algül Başkan Yardımcısı, Kenan
Okan Cingil Sayman, Yasemin Akkaya Genel Sekreter, Bayram Soylu Yönetim Kurulu Üyesi
olarak belirlendi. Denetim Kurulu Başkanlığına Fatih Tanrıöver, üyeliklerine ise Ali Bozkurt
ve Soner Öztürk getirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Şener Serim, ''2012 yılında
kurulan derneğimizin 2. olağan genel kurulunu yapmanın heyecanını üyelerimizle yaşadık.
Bizi başkanlığa yeniden layık gören arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de güzel
çalışmalara imza atmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20074.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Kaza kurbanı şahıs toprağa verildi
Kayseri’de önceki gün kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.
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Önceki gün meydana gelen kazada Organize Sanayi Bölgesi Serbest Bölge Yolu'nda Cemal
Ç. yönetimindeki 50 HD 621 plakalı kamyon ile Ali H. (36) yönetimindeki 38 JD 383 plakalı
otomobil çarpışmış, kazanın ardından otomobil sürücüsü Ali H., ağır yaralı olarak kaldırıldığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.
Ali H.’nin cenaze namazı öğle namazına müteakiben Hunat Cami’nde kılınan namazın
ardından Asri mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Ali H.’nin ailesi, yakınları ve
vatandaşlar katıldı. HA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20075.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Fabrikada yangın
Kayseri'de kullanılmayan bir fabrikada atık maddelerin tutuşması sonucunda yangın çıktı.
Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda bulunan
kullanılmayan bir fabrikada atık maddelerin tutuşması sonucunda yangın çıktığı öğrenildi.
Çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde ise park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını
söndürürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde de boş bir arazide çıkan yangın yine itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20076.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Türk Akımı inşaatı 2017'de başlayacak
Enerji Bakanı Albayrak alternatif enerji projeleri hakkında yaptığı açıklamada ocak ayında bir
sürprize hazırlandıklarını belirtti. Bakan Albayrak Türk Akımı'nda inşaat sürecinin 2017'de
başlayacağını ifade ederken 2019'da tamamlanmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak alternatif enerji projeleri hakkında önemli
aşamalar kaydedildiğini ifade etti. Türk Akımı'nda inşaat sürecinin 2017'de başlayacağını
söyleyen Bakan Albayrak, ikinci hattın akıbetinin Avrupa piyasasıyla ilgili olduğunu ifade
etti.
'Ocak ayında bir sürprizimiz var'
“Aralık ayı itibariyle 2 proje var.” Diyen Bakan Albayrak, “İlkini sisteme bu yıl sonu
itibariyle alacağız. Kış öncesinde 20 milyon metreküp gaz kapasitesini devreye almak çok
önemli oldu bizim için. Diğeri de yüzde Aliağa'da yüzde 50'lik kapasite artışı olacak. Ocak
ayında da süprizimiz olacak. Altyapı güncellemesine dayalı bir proje vardı. Çok yoğun bir
çalışmayla bu kış devreye almak için inşallah başlatacağız. Türkiye'nin her türlü tüm

senaryoları enerjideki krizleri yönetebilmesi için çalışmalar yapması lazım. Türkiye kaynak
çeşitliklerine dayalı önemli adımları atıyor. Bu kış güzel adımlar atacağız. 2023'te Türkiye'nin
tüm senaryolara hazır gaz sistemine kavuşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ocaktan
itibaren tek tek tüm kaverlere gaz basmaya başlıyoruz.” dedi.
'Türk Akımı’nın akıbeti Avrupa piyasasıyla ilgili'
Bakan Albayrak Türk Akımı projesinin akıbetinin Avrupa piyasasıyla ilgili olduğuna vurgu
yaparak, “Rusya yeni alternatif geliştirerek yeni bir proje ortaya koydu. Türk Akımı'nın Türk
ayağı kadar Avrupa ayağı da var. Çok önemli projelerle karşı karşıyayız. 24 Kasım 2015
öncesinde her iki tarafın iradesine dayalı belli yol katetmişti. 7-8 aylık problemli bir
dönemden sonra haziran sonrasında ilişkilerin normalleşmesi, kendilerinin Türkiye'ye gelmesi
ile bir mütabataka vararark önemli bir noktaya geldik. Türkiye'ye gazın sağlanması ile ilgili,
bir de ikinci boru hattı Türkiye üzerinden güney Avrupa'ya geçişte de görüşmeler devam
ediyor. Avrupa piyasasıyla alakalı. İkinci hattın akıbeti Avrupa piyasası ile ilgili. Önemli bir
proje olarak bakıyoruz. Türkiye için önemli adımlar atılmıştır. Türkiye'nin menfatini ortaya
koymuştur. Kaynak çeşitliliği açından önemlidir. İlişkileri etkileyecek bir projedir. Alternatif
kaynaklara dayalı krizleri kaldırmak için önemli. 2017 yılı itibariyle inşaat süreci başlayacak
ve 2019'a yetişeceğini düşünüyoruz. Tahkim ve indirimle ilgili; indirimi görüşmelere devam
ediyorlar. Tahkimle ilgili de hakkımızı kazanımızı talep etme noktasında geri adım atmadık.
Önümüzdeki dönemde neticelendiğinde bir resim ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.
(habertürk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20077.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Helal Dünyası İstanbul’da buluşuyor
Bu yıl ikincisi düzenlenecek World Halal Summit (Dünya Helal Zirvesi) TSE ve SMIIC
işbirliği ile 15-17 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
tüm dünyadan helal sektör duayenlerini ve üreticileri buluşturmaya hazırlanıyor.
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Türkiye’den ve 26 ülkeden üst düzey konuşmacıları bir araya getirecek fuar için Discover
Events, Cumhurbaşkanlığı’nın katılımıyla planlanan organizasyon, Başbakanlık, Dış İşleri
Bakanlığı, Bilim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın yanısıra TSE ve SMIIC gibi önemli
kurumların desteğini de yanına alarak ulusal-uluslararası üst düzey katılımcıları bir araya
getirecek.
Türkiye’den katılacak büyük markalarla birlikte, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Rusya,
Endonezya gibi birçok ülkeden helal gıda, helal turizm, hac ve umre otellerinin, turizm
şirketlerinin, İslami giyim ve tesettür firmalarının, helal kozmetik, ecza ve kimya firmalarının
da katılacağı Helal Expo; Dünya Zirvesi ile Helal fuarını birleştirerek sektöre yön veren öncü
bir etkinlik olma özelliği taşıyor.
Bu yıl World Halal Summit İstanbul çatısı altında eş zamanlı olarak, Helal Expo 2016, Helal
Gıda ve Gastronomi Konferansı, İslami Finans Konferansı, Helal Turizm Hac ve Umre

Konferansı, Helal Tıp Ecza ve Kimya zirveleri birlikte gerçekleştirilecek.
Dünyada Helal Pazarı 860 milyar doların üzerinde
Gıdadan giyime, ilaçtan turizme, geniş bir sektörü barındıran helal pazarının dünyadaki
büyüklüğünün 860 milyar Doları aştığını belirten DISCOVER EVENTS Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Ete, 2 milyar Müslüman'ın yaşadığı dünyada, hacmin önümüzdeki 10 yılda 2
trilyonu bulmasının beklendiğini ekliyor. Türkiye'de ortalama 15 milyar Dolara yaklaşan helal
gıda pazarı, her yıl yüzde 100 büyüyor. Yunus Ete, iç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar Doları
bulacağını, ihracat tarafında ise hızlı büyüme yaşandığının altını çizdi.
Geçtiğimiz yıl Türkiye, Pakistan, Malezya, Cezayir, İsveç, Almanya, Belçika, Ürdün, Fas,
Tunus ve Rusya gibi ülkelerden onlarca katılımcı ve yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan World
Halal Summit İstanbul, tüm dünyada 2 milyarın üzerindeki Müslümanın helal sertifika
kodunda buluşması konusunda bilinç yaratmayı ve Helal ve Tayyib sektöründe Türkiye’yi
merkez ülke haline getirerek, ülkemizde bu sektörü gözle görülür şekilde geliştirmeyi
hedefliyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20078.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

KAYMOS olağan genel kurula gidiyor
KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, yaptığı yazılı açıklamada 30 Ekim'de
2'inci olağan kurullarını yapacaklarını açıkladı.
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30 Ekim'de yapılacak olağan kurulla ilgili duyuru yapan Kayseri Mobilya Sanayicileri
Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, seçimde tekrar başkanlığa aday
olacağını açıkladı.
Görevde bulundukları dönemde yaptıkları çalışmalara değinen Deveci, "Şubat ayında
olağanüstü genel kurulla göreve gelen yönetim kurulumuz ilk faaliyet olarak Kayseri fuar
organizasyonunda etkin rol almış ve üzerine düşeni yapıp fuarın devamını sağlamıştır. Ayrıca
Ekonomi Bakanlığımızın desteklediği Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi kapsamında
dernek üyelerimizden seçkin firmalarımız, KAYMOS çatısı altında bir araya gelerek; bu
projeyi hayata geçirdiler. İhtiyaç analizleri yapılan firmalarımız dış ticaret eğitimlerini
tamamladılar. Yurt dışı alım heyetleri ve fuar ziyaretlerinin planlamasını yapıldı. Bu proje 3
yıl devam edecek olan uzun soluklu bir proje olup 3 milyon liralık bir çalışmadır. 13 üyemiz
bu çalışmalarda hem ülke ekonomisini hem de kendi şehrimize ve firmalarına çalışanlarına
katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.
Deveci ayrıca, "Uluslararası takip edilen CNR İMOB fuarında kurulduğu an itibari ile
üyelerine yer açılmasında gayret gösteren eski yönetimin çalışmalarına ilave olarak fuar
katılımcı sayısını artırdık. Üyelerimizin metrekarelerini büyütmeleri için düzenli yapılan
toplantılarda şehrimiz temsil edilmiş olup üyelerimizin beklentilerine çözüm bulunmuştur.
Türkiye’de üretilen mobilyanın yüzde 50'sinden fazlasının üretildiği şehrimizde bu kadar
büyük oranda istihdama ve üretime öz sermayesi ile başlayan ve sektörü finansa eden

tüccarımızın beklentisi olan mobilya ihtisas organize için mülki idarecilerimizin ve
devletimizin desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20079.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

KOSB’de arsa ihalesi yapıldı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) tarafından akaryakıt ve LPG bakım satış istasyonu
arsası ve muhtelif büyüklüklerdeki sanayi parselleri açık teklif usulü ile satışa sunuldu.
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KOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen ihalelere, KOSB Başkanvekili Şeref Özdemir,
KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve sanayiciler katıldı. İhale öncesinde konuşan
KOSB Başkanvekili Şeref Özdemir, ihalenin hayırlı olmasını temenni etti. Özdemir,
"Bildiğiniz gibi 3 bin 880 metrekare olan benzinlik arsamız vardı. Allah nasip ederse bugün
onun ihalesini yapıyoruz. İhale gerek bölgemiz gerekse alacak sanayicilerimiz için hayırlı
olur. Yaptığımız ihaleler memleketimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun" ifadelerini
kullandı.
Konuşmanın ardından 3 bin 880 metrekare LPG bakım satış istasyonu arsası açık teklif usulü
ile ihaleye sunuldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20080.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

İş dünyası istikrardan yana
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye'nin siyasi
istikrarın sürekli kılınması açısından yürütmenin tek başlı olması gerektiğini belirterek, Bunu
sağlayabilecek sistem ise başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemiyle ilgili kararın, Meclis'te
yapılacak görüşmelerin ardından milletin önüne gelmesi en doğru yaklaşım olacaktır. İş
dünyası olarak siyasi ve ekonomik istikrardan yanayız.” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ekim ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ticaret Odası Rifat
Hisarcıklıoğlu Meclis Salonunda yapılan toplantının başlangıcında TOBB tarafından
hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı.

Daha sonra KTO Meclisi Ömer Gülsoy Başkanlığında okunan gündem maddelerini oylayarak
karara bağladı.
Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Başkan Mahmut Hiçyılmaz, gündeme
dair açıklamalarda bulundu.
İş dünyası olarak siyasi ve ekonomik istikrarın yanında olduklarını, bunun için de Başkanlık
sisteminin Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından gündeme gelmesi gerektiğini belirten
Hiçyılmaz, "1982 Anayasası, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, dinamiklerine, halkın taleplerine
cevap verecek bir Anayasa değildir. Bu durum, son 25-30 yılda yaşanan sosyo-ekonomik ve
hukuki sorunlardan da anlaşılmaktadır. Zaman içerisinde anayasada yapılan değişiklikler,
Anayasayı ülkenin ihtiyacını karşılayacak bir metin haline maalesef getirememiştir.
Türkiye'nin siyasi istikrarın sürekli kılınması açısından yürütmenin tek başlı olması gerekli.
Bunu sağlayabilecek sistem ise başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemiyle ilgili kararın,
Meclis'te yapılacak görüşmelerin ardından milletin önüne gelmesi en doğru yaklaşım
olacaktır. İş dünyası olarak siyasi ve ekonomik istikrardan yanayız. Koalisyon dönemlerinin
bir daha yaşanmamasını temin edecek sistem, başkanlık sistemidir. Bu çerçevede, iş dünyası
olarak beklentimiz, milletin taleplerinin karşılanması noktasında iktidarın ve muhalefetin el
birliği yapmasıdır." şeklinde konuştu.
Döviz kurları sanayiciyi rahatsız ediyor
Son günlerde artan döviz kurlarının sanayiciyi rahatsız ettiğini dile getiren Başkan Hiçyılmaz
şunları
söyledi:
" Geçtiğimiz günlerde döviz kurunda yaşanan artış, piyasalarda rahatsızlık verici düzeye
ulaştı. Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu; uzun vadede
207,9 milyar dolar, kısa vadede 18,1 milyar dolar, toplamda ise 226 milyar dolardır. Özel
sektörün borcunun 70 milyar dolarlık anapara bölümünün 1 yıl gibi kısa bir vadede geri
ödenmesi gerektiğini düşündüğümüzde, kurdaki her artışın borç yükünün artmasına neden
olduğunu görmekteyiz. Merkez Bankasının son yaptığı açıklama ile faiz oranında sabit tutma
kararını doğru buluyoruz. Çünkü; döviz kuru artarken faiz oranını düşürmesi kurun daha
yukarıya çıkmasına sebep olabilirdi. “
e-ticaretin gelişmesi için adımlar atıldı
Geçtiğimiz yıl Antalya'da yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında e-ticaretin geliştirilmesine
yönelik adımların atıldığını ifade eden Hiçyılmaz; “ O günlerde imzalanan mutabakat zaptı,
bu adımlara temel oluşturmuştur. Bu mutabakata göre, Sınır Ötesi Elektronik Ticaretin
Geliştirilmesi İçin Kardeş Pilot Şehirlerin belirlenmesi de dahil çeşitli başlıklar öngörülmüş
ve Türkiye'de, Kayseri pilot şehir olarak ilan edilmiştir. Bu pilot şehir çalışmaları; Kayseri
Ticaret Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Serbest Bölgesi ve Kayseri Lojistik
Köyü, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Erciyes Teknopark tarafından yürütülecektir. Bu
projeye özel imkanların sağlanması (lojistik-depolama vb.) ve KOBİ'lerin sınır ötesi
elektronik ticaretini kolaylaştıracak hukuki düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. Bu
proje ile e-ticaret konusunda Türkiye pazarına giriş Kayseri'den olacak. Kayseri'nin konumu,
ticaret ve sanayi alt yapısı organize sanayi bölgelerinin gelişmişliği, fiber internet alt
yapısındaki gelişmişlik önemli avantajlardır. " dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20081.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

MOBİTEK, Türkiye'ye örnek oldu
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MOBİTEK Projesi inşaat alanını
inceleyerek, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme
sonrası yaptığı değerlendirmede, projenin şimdiden Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.
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‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışı ile takdir toplayan Başkan Çolakbayrakdar, kısa adı MOBİTEK
olan ve Orta Anadolu Kalkınma Birliği tarafından yürütülen Mobilya Üretim Altyapısını
Güçlendirme Projesi’nin inşaat alanını tek tek kontrol etti. İnceleme sonrası konuşma yapan
Başkan Çolakbayrakdar, MOBİTEK projesinin büyük bir proje olduğunu vurgulayarak,
mobilya alanında faaliyet gösteren küçük ve orta boy ölçekli işletmelerin MOBİTEK’ de, çok
daha modern ve son teknolojik imkanlarla üretim yapabileceğini söyledi.
Mobilya üreticilerinin alt yapılarını güçlendirerek, dünya markası olma yolunda ilerlediklerini
ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “MOBİTEK projesinin inşaat faaliyetleri devam ediyor.
İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. İnşaat kısımları tamamlandığı
zaman makina ve teknik içeriğiyle birlikte bu bölge tamamen mobilya sektörüne hizmet
edecek. İmalat sektöründeki nihai ürünlerin pazarlanması ve yurt dışına açılmasıyla hem
Kayseri hem de Türkiye ekonomisine ciddi manada katkı koyacak. Bu projenin bir paydaşı
olmadan gururluyuz.” diye konuştu.
“Şimdiden MOBİTEK projesi Türkiye’ye örnek bir proje oldu.” diyen Başkan
Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Önümüzdeki yıllarda itibaren bu projenin hayata
geçmesiyle gerek Kayseri gerek ise Ülkemizdeki mobilya sektörünün kazanımları gözle
görünür bir şekilde artacak. Eminim ki bu gibi projelerin artmasıyla birlikte 2023 hedeflerine
doğru koşar adım ilerlemiş olacağız. Şehrimize gelip de bu projeleri yerinde inceleyen iş
adamları ve belediye başkanları, kendi şehirlerine aynısını uygulamak istiyorlar. Şehirler
içerisinde örnek olmak çok gurur verici. Bu işin bu aşamaya gelmesinde Bakanımız Mehmet
Özhaseki, Milletvekilimiz Mustafa Elitaş ve Bekir Yıldız’ın büyük emekleri var. Bundan
dolayı gayret gösteren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden şehrimize ve
sektöre hayırlı uğurlu olsun.”
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Projelerimizle hem Kayseri’ye hem de ülke ekonomisine
katkı sunmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20082.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Korunmaya muhtaç çocuklara liderlik
atölyesi
Korunmaya muhtaç çocukları, geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlayan “Yüreğinden
Güç Alanlar Projesi” Antalya’da başladı. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu önderliğinde hazırlanan
Liderlik Atölyesi, Bilim Yazılım, Yenilenebilir Enerji gibi konularda korunmaya muhtaç
çocuklara eğitim verecek.
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Mobilya bileşenleri sektörünün önemli temsilcilerinden AGT’nin sponsorluğunda start alan
proje kapsamında her hafta YGA Liderlik Programı’nda sorumluluk alan üniversite
öğrencileri ve YGA Mezunlarından oluşan bir ekip, 2 gününü Antalya’da geçirerek
korunmaya muhtaç çocukların rol model liderler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.
50.000 üniversite öğrencisi arasından seçilmiş̧, 250 saatin üzerinde eğitim almış̧ ve 750 saatin
üzerinde sosyal sorumluluk projelerinde çalışmış̧ 20 YGA gönüllüsü, Prof. Dr. Doğan
Cüceloğlu önderliğinde YGA Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Liderlik Atölyesi, Bilim
Yazılım, Yenilenebilir Enerji gibi konularda korunmaya muhtaç çocuklara eğitim verecek. 10
Hafta süren eğitimler sonrasında düzenlenecek olan “Oku Düşün Paylaş” Kampında YGA
Gönüllüleri korunmaya muhtaç çocuklarla İstanbul’da buluşucak ve onlara sıra dışı bir kamp
deneyimi yaşatacak..
Odak noktası gençler
AGT, kurulduğundan bu yana sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gençleri
hedefliyor. Ülkenin geleceğinde gençlerin çok önemli bir rol aldığına inanan AGT, gençlerin
kişisel farkındalığını arttırmak ve gelecek hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olmak için
Doğan Cüceloğlu ile anlaştı. Cüceloğlu, AGT sponsorluğunda "8 Şehir, 8 Üniversite, 8
Söyleşi" için Türkiye’yi dolaştı. 2012 yılında başlayan ve 8 üniversitede gerçekleşen proje,
Anadolu’nun
diğer
şehirlerinde
de
gençlerle
buluşmaya
devam
ediyor.
AGT aynı zamanda, gençleri alanlarında gelişmeye teşvik etmek için, Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesine Türkiye’nin ilk iletişim yayınları kütüphanesini kurdu. AGT ana
sponsorluğunda hayata geçirilen İletişim Kütüphanesi, Türkiye’de bugüne kadar yayımlanan
iletişim, sanat ve kültür içerikli yayınlarla birlikte süreli yayınları da bünyesinde barındırıyor.
Güzel ülkesinin geleceğinin de güzel olması düşüncesiyle yola çıkan AGT, gençlere kitaplarla
dolu bir dünya hediye etmenin mutluluğunu yaşıyor.
YGA’ya her yıl 200 üniversiteden 50.000’in üzerinde üniversite öğrencisi başvuruyor. 5
aşamalı mülakatla seçilen 50 kişi YGA Liderlik programında aralarında Prof. Doğan
Cüceloğlu, Ahmet Bozer, Aziz Sancar gibi isimlerin yer aldğı üst düzey yönetici
akademisyen, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan bir ekipten eğitim alıyor.
Liderlik programını üstün başarı ile tamamlayan ve 5000 saatin üzerinde gönüllü çalışan
YGA’lılar görme engelliler, korunmaya muhtaç çocuklar gibi özel ilgi gerektiren çocuklarla
her yıl birbirinden başarılı projelere
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20083.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Kemik kırıklarına “kelle paça”lı çözüm
Kemik kırıklarında iyileşme sürecinin hızlanması için dengeli beslenmenin önemli olduğunu
belirten Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa
Arık, kelle paça çorbasının iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.
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Kemiklerin, insan vücudunda kendini tamamen yenileyen nadir organlar arasında
bulunduğunu ifade eden Op. Dr. Mustafa Arık, kemik kırıklarının iyileşmesini büyüme,
antioksidanlar, kemiği yıkan ve tekrar yapan hücreler, hormonlar, aminoasitler ve sayısız
besin maddeleri ile yeterli kan dolaşımına bağladı. Kemiklerde kırık oluştuğu an onarımın
başladığını ifade eden Op. Dr. Mustafa Arık, kemik iyileşme sürecine dair şunları söyledi:
Kırık sonrası morluk iyileşme belirtisidir
”Kırık kemiklerin iyileşmesi üç evreye ayrılır. Yangı yani inflamasyon evresi ilk evredir ve
kemiğin kırılması ile başlar, birkaç gün devam eder. Kırık çevresinde kemik ve çevre
dokulardaki damarlarından sızan kan ile bir pıhtı oluşur ve cilt üzerinde morluk ortaya çıkar.
Halk arasında kangren olma belirtisi olarak bilinen morluk, aslında iyileşmenin bir
göstergesidir. İkinci evre tamir evresidir ve kırık oluşumundan yaklaşık 2 hafta sonra başlar.
Bu evrede osteoblastların ve kondroblastların ürettikleri proteinler, üzerlerine kalsiyum
minerali çökmesi ile sertleşmeye başlar ve ‘yumuşak kallus’ denilen kırığı sabitlemekle
görevli yapı ortaya çıkar. Yeni oluşan yumuşak kallus dokusu 6-12 hafta aralığında
sertleşerek, yük taşıyabilir duruma gelen sert kallusa dönüşür. Doktorların, ‘kemiğiniz
iyileşmiş’ söylemi aslında ‘sert kallus’ oluştuğu anlamına gelir. Üçüncü evre ise kemiğin eski
haline dönüşmesi için gereken yeniden yapılanma (remodelling) evresidir ve aylarca devam
eder.”
Kilo alımına dikkat
Kırıkların geç iyileşmesindeki en önemli faktörün yetersiz beslenme olduğuna dikkat çeken
Op. Dr. Mustafa Arık, “Kırıkların iyileşmesi yüksek enerji gerektiren bir işlemdir. Sağlıklı bir
yetişkinde günlük enerji ihtiyacı 2500 kalori civarındayken, birden fazla kırığı olan ve
yataktan kalkamayan bir erişkin için bu ihtiyaç 6000 kaloriye kadar çıkmaktadır. Ayrıca
onarım süreci olan kırıkların iyileşmesi için kemik dokunun önemli bir kısmını oluşturan
kollajen adlı proteine vücudun ihtiyacı vardır. Günlük protein alımını sadece 10-20 gram
arttırmanın bile kırık iyileşmesini hızlandırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Kelle-paça
çorbasının içinde de, kemik yapısında bulunan kollajen proteini ve kalsiyum bol miktarda
bulunmaktadır. Beyinde bulunan sinir hücreleri, organların gelişmesini uyaran proteinler
içermektedir. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda ise kemik hücreleri üzerine beyin
dokusu eklendiğinde, kemik hücrelerinde hızlı bir çoğalma olduğu görülmüştür.” diye
konuştu.
Yoğurt, süt ve peynir önemli…
Ayrıca, yoğurt, süt, peynir gibi gıdaların da iyileşme sürecini hızlandırdığını kaydeden Op.
Dr. Mustafa Arık, balık yağı, havuç ve domateste bulunan likopen, maydanoz, yabanmersini,

siyah çay, kakao ve yerfıstığında bulunan flavonoidlerin tüketilmesinin kırıkların
iyileşmesinde önemli rolü olduğunu ifade etti. Op. Dr. Mustafa Arık, son olarak sigaranın
kırıkların iyileşmesini geciktireceğini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20084.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Sezaryende korkutan rakam
Türkiye’de sezaryen oranının kabaca yüzde 50’ye yaklaştığını söyleyen İÜ Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza
Madazlı, bu oranın oldukça yüksek olduğunu belirtti.
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Prof. Dr. Rıza Madazlı, sezaryen uygulamasının normal doğum kanalından geçemeyen
bebeklerin abdominal yoldan dışarı çıkarılması olduğunu söyleyerek sezaryenin bu anlamda
bir operasyon (ameliyat) olduğunu belirtti. Sezaryen uygulamasının hekimler için bir tercih
olmadığını ancak gerekli indikasyonların oluşması durumunda bir zorunluluk olduğunun altını
çizen Prof. Dr. Madazlı, normal vajinal yolla doğmasında sakıncalar olduğunu düşünülen
bebeklerin abdomenden (karın duvarı) çıkartıldığını kaydetti. İndikasyonların anneye ya da
çocuğa bağlı olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Madazlı, anneden veya bebekten kaynaklanan
bazı sorunların sezaryen operasyonunu gerektirebileceğini vurguladı.
“Yüzde 50’ye ulaştı”
Türkiye’de gebelerin bu yöntemi sıklıkla tercih ettiklerini belirten Prof. Dr. Madazlı,
Türkiye’de sezaryen oranının kabaca yüzde 50’ye yaklaştığını ve dünyada da bu uygulamanın
sıklığının arttığının gözlemlendiğini söyledi. Bunun temel nedeninin gebelerin, hekimlerde
gebelikle ortaya çıkabilecek sorunları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaları olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Madazlı, ayrıca hekimlerinde hataları sıfıra indirmek ve malpraktis
davalarından korunmak için bu yöntemi tercih ettiklerini vurguladı. Bu oranın oldukça yüksek
olduğunu belirten Prof. Dr. Madazlı, bunun düşürülmesi gerektiğini; bunun sistemin
düzenlenmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.
“Sezaryenin de riskleri vardır”
Sezaryenin, tıpkı diğer ameliyatlar gibi belli riskleri barındırdığını kaydeden Prof. Dr.
Madazlı, normal doğumun da risk taşıdığını ancak bazı durumlarda bir ameliyat olması
dolasıyla bazı riskleri taşımasına rağmen sezaryenin uygulanması gerekliliğinin altını çizdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20085.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

‘Müzik’ psikolojiye iyi geliyor
Müziğin psikolojik ve zihinsel hastalıklarda tedavi edici özelliği olduğunu belirten ergoterapi
uzmanı Prof.Dr. Sevda Asqarova, “Müzik depresyon geçirenlerde beyni rahatlatıcı ve
hormonal düzensizlikleri hafifletici rol oynar.” diye konuştu.
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27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan ergoterapi
uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl
kutlanıyor. “Aktivite ve yaşam kısıtlılığı olan tüm bireylerin tedavi edici yaklaşımlarla
kendine bakım sağlayarak; iyi olma hallerini ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir
sağlık disiplini” olarak tanımlanan sanatla tedavi, kişinin şarkı söyleyerek, dans ederek,
hareket ederek, hikâye anlatarak, resim çizerek, ebru yaparak vb. kendisini bütünüyle ifade
etmesine imkân veriyor.
Çeşitli nedenlerle toplum dışına itilmiş kişilerin potansiyel yeteneklerini anlamlı ve amaçlı
aktivitelerle geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki
bağımsızlığını sağlamayı amaçlayan ergoterapi ile ilgili Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MÜTEM) bu alanda çalışmalar yürütülüyor.
MÜTEM Müdürü Prof.Dr. Sevda Asqarova, Türkiye’de ve Türk üniversiteleri içinde
ergoterapi alanında kurulan ve çalışmalar yapılan ilk ve tek merkez olan MÜTEM’in,
uluslararası standartlara uygun Müzik Terapi alanının, verimli yöntemlerle öğrenilmesini
sağlayan bir “inter-disipliner öğrenme ve araştırma-geliştirme” merkezi olduğunu söyledi.
Müziğin tedavi edici etkisi var
Ergoterapide müziğin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Asqarova, “Müziğin hormonlar
üzerinde etkisi mevcuttur ki bu da müziğin tarz ve şekline göre stres hormonlarını arttırmak
ya da azaltmak gücüne de sahiptir. Ayrıca müziğin psikolojik ve zihinsel hastalıklarda tedavi
edici bir özelliği vardır ve müzik hemen hemen her hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma,
beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarmaktadır ve bu alandaki gelişmeleri desteklemektedir.
Örneğin depresyon geçirenlerde beyni rahatlatıcı ve hormonal düzensizlikleri hafifletici rol
oynar. Müziğin hormonlar üzerinde etkisi de vardır, müzik tarz ve şekline göre stres
hormonlarını arttırmak ya da azaltmak gücüne de sahiptir. Psikolojik ve zihinsel hastalıklarda
tedavi edici bir özelliği de olan müzik hemen hemen her hastalığın tedavisinde
kullanılmaktadır” diye konuştu.
Müzik Terapi tamamlayıcı yöntem
Prof.Dr. Sevda Asqarova, Müzik Terapi’nin nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi
klinik alanlarda da özel gereksinimli bireylerin tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Genel olarak Müzik Terapi bireylerin
fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini
kullanan bir uzmanlık dalıdır ve diğer tedavi şekillerinden oldukça farklıdır. Müziğin beyinde
nasıl işlendiği, çalgı çalarken ya da dinlerken psikolojik, fizyolojik ve nörolojik hangi
değişimlerin gerçekleştiği terapi seanslarında gözlemlenebiliyor. Uyguladığımız araştırma

yöntemleri; klasik gözlem, anket ve deneylerin yanı sıra EEG çekimleri, tomografi, manyetik
rezonans ve doppler sonografisi gibi çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinin analizini kapsıyor
ve elde edilen veriler müziğin beyinde işlenirken hangi süreçlerden geçtiğini anlamamıza
yardımcı oluyor” diye konuştu.
Ebru sanatı ile terapi yapılıyor
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Ayda Aktay,
danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmelerine ve sosyalleşmelerine
yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak,
bu becerilerini ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmelerine katkıda bulunmak
amacıyla hastanede ergoterapi çalışmaları yapıldığını söyledi.
Ruh dinginliği sağlıyor
Ebru Terapi’nin kişisel bunalımların, korkuların, kaygıların, yaşanan travmaların kişide
patlama noktasına gelmeden dışavurumunu sağladığını belirten Aktay, “Bu dışavurumu
negatif yollarla değil, olumlu yöntemlerle birlikte istenmeyen sonuçlar ve etkiler yaratmadan,
kişinin rahatlama ve ferahlık hissetmesi sağlayarak yapmak amaçlanmaktadır. Ebru yaparken
teknik olarak yardımcı olunmakta ancak içten gelen yaratıcılığın, doğallığın özgürce
dışavurumunun engellenmemesine özen gösterilmektedir. Ebru ile yapılan terapilerin
sürekliliği önemlidir. Ebru, sabırlı olmayı gerektirir, kontrolün tamamen kişinin
kendisinde olmaması ise “olanı kabul etmeyi” öğretir. Ebru, kişiyi günlük hayatından
çıkartarak ruh dinginliği sağlar. Ebru yapan kişi, o anki duygu ve düşüncelerini, renk ve desen
olarak dışa vurabilir, kendisiyle ilgili yepyeni bir bakış açısı kazanır, dikkatini suya ve
renklerin hareketine yoğunlaştırdığında ise gerginliği azalır, zamanın nasıl geçtiğini fark
etmez” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20086.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kayseri Eğitim
Fuarı'nda
Kayseri'de doğru ve kaliteli eğitimi arayan öğrencilerin buluşma noktası olan Educaturk’e
katılan Ahmet Yesevi Üniversitesi, üniversite adaylarından yoğun ilgi gördü.
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Kayseri’de üniversitelerin bir araya geldiği eğitim fuarına katılan Ahmet Yesevi Üniversitesi,
eğitim destek uzmanlarıyla üniversite adaylarına bilgi verip, aday üniversite öğrencilerine
üniversiteyi tanıttı. Fuarda üniversitenin standını Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Musa Yıldız ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Aydın da ziyaret
etti.
Eğitim kurumlarının bir araya gelerek üniversite adaylarına kendilerini tanıtmalarının
önemine vurgu yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız,
"Tanıtım bizim için çok önemli. Eğitim destek uzmanı kadromuzla Türkiye’nin hemen her

ilindeki eğitim fuarlarına katılarak üniversitemizi tanıtıyoruz. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni
gelecekteki muhtemel öğrencilerimize en iyi şekilde tanıtıyoruz. Kayseri’de eğitim alanında
en önemli fuarlardan biri olan Educaturk’te de üniversite adaylarından standımızda yoğun bir
ilgi gördük" diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20087.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Cumhuriyet Koşusu’na ilgi büyük
Bu yıl Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler adına Kocaeli’de düzenlenecek Cumhuriyet
Koşusu’na yaklaşık 2 bin kişi kayıt yaptırdı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim Pazar günü dördüncüsünü düzenleyeceği
“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” için vatandaşlar
yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar yaklaşık iki bin kişi koşuda yer alabilmek için kayıt
yaptırdı. Kayıt yaptıranlar arasında yabancı sporcular da yer alıyor. Kenya’dan Kastamonu’ya
kadar birçok yerden koşuya katılmak için talep geldi. Yabancı katılımcılar arasında geçen
yıllarda olduğu gibi Etiyopyalı, Faslı, Kenyalı, Rus, Moldovalı atletler yer alıyor. Ayrıca
Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Aydın, Trabzon, Düzce, İzmir, Kastamonu, Eskişehir,
Kütahya, Konya Kayseri ve Sakarya’dan atletler koşuya kayıtlarını gerçekleştirdi.
10 kilometre koşusuna katılacak sporcular ise göğüs numaraları ve çiplerini almaya başladı.
Sporcular söz konusu göğüs numaraları ve çiplerini Seka Sporcu Eğitim
Merkezi(SEKASEM)’nden alıyor. Numaralar yarış sabahı da Sekapark alanında dağıtılmaya
devam edilecek. Çipini almayan sporcunun derecesi ölçülemeyeceği için, bu eksiklikten
kaynaklanan herhangi bir hak talebi de olamayacak.
Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu başvuruları ise devam ediyor. Kayıt işlemleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Büyükşehir
Belediyesi’nin resmi internet sitesi içindeki “Kocaeli Cumhuriyet Koşusu” bölümünü tıklayan
vatandaşlar koşu için gerekli başvuru sayfasına yönlendiriliyor. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Cumhuriyet Maratonu için başvuru süresi 28 Ekim Cuma
günü 17.00’de sona erecek.
Her yıl büyük ilgi gören ve Cumhuriyet kutlamalarına anlam katan koşu; 3 kilometre halk
koşusu, 10 kilometre profesyonel sporcu koşusu ve Çocuk Maratonu olmak üzere 3 ayrı
kategoride yapılacak. Yarış parkurunun başlangıç ve bitişi ise Sekapark olacak. Yarış 30
Ekim Pazar günü 09.00’da başlayacak.
Koşuda, ilk 10 dereceye giren bayan-erkek koşuculara, derecesine göre madalya ve nakdi
ödülün yanı sıra çeşitli ödüller verilecek. 10 kilometre koşusunda birinci gelene 7 bin,
ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin TL verilecek. Halk koşusunda ise birinci 1000, ikinci 900,
üçüncü ise 800 TL nakdi para ile ödüllendirilecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20088.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Konya merkezli FETÖ operasyonu: 73
gözaltı kararı
Konya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 73 asker hakkında gözaltı kararı
olduğu öğrenildi.
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında merkezi Konya
olduğu öğrenilen 17 ilde operasyon başlatıldı. 73 asker FETÖ/PYD üyesi olduğu gerekçesiyle
hakkında gözaltı arama kararı olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına şüpheliler
sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma hastanesine getirildi. Aynı operasyon
kapsamında Kayseri 12. Hava Üssünden 4 havacı üsteğmen gözaltına alındı. Bu 4 üsteğmenin
isimleri ise şu şekilde:
1-Ali Karaca
2-Emrah Zevne
3-Orhun Sipahi
4-Bilgihan Çınar
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20090.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

CHP ve SP’den yardım istiyorlar
Kayseri’de FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen devlet memurları çareyi
muhalefet partilerinde aramaya devam ediyor. Kayseri’de ihraç edilen 1361 memurdan 1220
kişisi CHP’ye yazılı dilekçe ile, 60 kişi de Saadet Partisi’ne sözlü müracaatta bulunarak
mağdur olduklarını iddia ettiler. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, FETÖ’yü
desteklemediklerini, gerçek mağdurları korumaya çalıştıklarını söyledi.
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15 Temmuz kanlı darbe kalkışması sonrasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında başlatılan
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kanun Hükmünde kararname ile Türkiye geneli açığa
alınan yaklaşık 80 bin kamu personelinden 42 bin 881’i meslekten ihraç edildi. Kayseri’de
meslekten ihraç edilen memur, asker, öğretmen ve üst bürokrat sayısı ise bin 361’i buldu.

Kayseri’de ihraç edilen memurlar CHP ve Saadet Partisi’nin de kapısını çaldılar. Parti
merkezlerine gelen memurlar mağdur oldukları gerekçesiyle CHP İl Başkanlığından yardım
isteyerek dilekçe yazdı. Yazılan dilekçeler CHP genel merkezinde kurulan iki kişilik bir
komisyonla değerlendirmeye alındı. CHP komisyonda Balyoz davalarında FETÖ tarafından
mağdur edilen Milletvekilleri Dursun Çiçek ve Cumhuriyet Savcılığı yaptığı dönemde
İsmailağa Cemaatiyle ilgili açtığı dava ile ilgili ismi ön plana çıkan İlhan Cihaner’i
komisyonda görevlendirdi. CHP Kayseri teşkilatına mağdur oldukları iddiasıyla 1220 kişi
dilekçe verdi.
“FETÖ’yü desteklemiyoruz”
FETÖ yapılanmasına başından beri karşı olduklarını belirten CHP Kayseri İl Başkanı
Feyzullah Keskin, amaçlarının gerçek mağdurları korumak olduğunu söyledi. Dilekçelerin
değerlendirildiğini belirten Keskin, “İddia, şikayet ve iftira sonucu memurluk görevinden
ihraç edilen kişiler var. Bunlar müfettiş raporlarıyla kanıtlanmasına rağmen, kişi görevine iade
edilmiyor. Ancak, memurun ve ailesinin mağdurluğu devam ediyor. Parti olarak biz bu
kişilerin yanında duruyoruz. Gerçekten FETÖ ile işbirliği içinde olmuş kişilere
komisyonumuz da prim vermiyor. Genel merkezimizdeki iki kişilik bir komisyon dilekçeleri
değerlendirerek, Ak Parti tarafından kurulan komisyona havale ediyor. Ceza soruşturması
olmadan masumiyet karinesinin çiğnenmesi ile haklarında meslekten ihraç kararı verilen
mağdur olarak görünen kişileri haklarını korumayı istiyoruz” dedi.
“Kuklacıya taviz veriliyor”
İhraç kararını kabul etmeyerek mağdur olduklarını iddia eden memurlar Saadet Partisi
Kayseri İl Teşkilatının da kapısını çaldı. Parti bir komisyon oluşturmadığı için mağdurlar
sözlü olarak başvuruda bulunarak sorunlarını anlattı. FETÖ mağdurlarının tespitinin devlet
tarafından yapılması gerektiğini belirten SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, “Adaletin
çözemediğini komisyonların çözmesi yanlıştır. FETÖ ile mücadelede kuklalar ile değil
kuklacılar ile yapılmalıdır. Kukla olan FETÖ ile değil kuklacısı Amerika ile mücadele
edilmesi gerekirken tavizler veriliyor” şeklinde konuştu.
Mağdur memurlar ayrıca OHAL komisyonuna da dilekçe vererek FETÖ’cü olmadıklarını
beyan ettiler. Başbakan Binali Yıldırım’ın da talimatıyla oluşturulan komisyon ile ihraç edilen
memurların talepleri yeniden gözden geçirilerek değerlendirilecek. Memurlar büyük bir
heyecan ile haklarında verilecek yeni kararı bekliyor.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20091.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Kayseri'de 2 ayrı uyuşturucu araması: 9
gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan 2 araç aramasında 9 kişi gözaltına alınırken, 1 gram hint keneviri tohumu, 6 paket
halinde 1.5 gram metamfetamin ve bir fişek halinde 0.70 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 38 ve 34 plakalı 2 araç durdurularak
içerisinde arama yapıldı. 38 plakalı araç içerisinde bulunan U.T, A.Y, M.T ve F.Y isimli
şahıslar yakalandı ve bahse konu araç içerisinde 1 gram hint keneviri tohumu ve 6 paket
halinde 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, 34 plakalı araç
içerisinde Y.G., B.A., S.Y., S.B. ve O.Y isimli kişiler yakalandı ve B.A isimli şahıstan s
maddesi ele geçirildi.
Aramalarda yakalanan U.T., A.Y., M.T., Y.G., B.A., S.B., ve O.Y. emniyetteki ifadelerinin
ardından serbest bırakılırken, S.Y. Cumhuriye Başsavcılığına, F.Y. ise adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20092.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Tekden Cumhuriyet Eğitim Treni Sivas’a
gitti
Kayseri Tekden Koleji ve Devlet Demiryolları işbirliği ile Cumhuriyet Eğitim Treni, bu yıl 9.
kez Sivas’a gitti.
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Özel Tekden Koleji 5. sınıf öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 93. yıl
dönümü ve Gazi Mustafa Kemal’in anısına hazırlanan Cumhuriyet Treni’ni uğurlama töreni
Tren Garında yapıldı. Törende konuşan Okul Müdürü Göksel Orhan, bu etkinlikle
öğrencilerin 93 yıl öncesine yolculuk yapacağını, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ın
tarihi yerlerini öğreneceklerini kaydetti. Orhan, “Değerleri yaşatarak vermeyi ilke edindik.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve
yükseltecek olan sizlersiniz’ sözünü heyecanla ve inançla gerçekleştiriyoruz. Bu sözün ne

kadar haklı olduğunu 15 Temmuz gecesi gösterdi. Büyük Türk Milleti demokrasisine ve
cumhuriyetine sahip çıktı. Yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdi. Şehitler verdik, gaziler
verdik, onlara minnettarız. Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı ruhu, vücudumuzun her zerresine
işlemişti. Bizler Tekden Koleji olarak bu ruhu yaşatmaya, öğrencilerimiz zihinlerine ilmek
ilmek, görenlerine nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Bu etkinliğimiz bir gezi değildir.
Kongreler hakkında öğrencilerimiz bilgi alacak. Adeta 93 yıl öncesine yolculuk yapacağız.
Öğrencilerim, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ın tarihi yerlerini görecek ve
öğrenecekler. Dönüşte değerlendirmeler yapacak, kendilerine dağıtılacak kitapçıklarda duygu
ve düşüncelerini yazacaklar. Projemiz böyle son bulacaktır. Bu etkinliğimizi samimi
duygularımızla eğitim liderlerimizin inancı, velilerimizin güveni ve öğrencilerimizin
coşkusuyla gerçekleştirmek bizlere çok büyük keyif veriyor. Bu samimiyet bizlere böyle yeni
projeler gücü veriyor” diye konuştu.
“Vatana sahip çıkmaları için bu tarihi tecrübeyi yaşamaları gerekiyor”
Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden ise, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada,
çocukları en iyi şekilde yetiştirerek geleceğe hazırlama çabası içerisinde olduklarını ifade
ederek, “Pırlanta değerinde olan bu güzel çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğin
Türkiye’sinde her alanda lider şahsiyet haline getirmek için bir çaba içerisindeyiz.
Gerçekleştirdiğimiz Sivas Cumhuriyet Treni olayında onları tarihe yolculuk yaptırıyoruz.
Öğrencilerimiz çok heyecanlı olduklarını söylediler. Bu yolculuğa bende katılmış aynı
heyecanı yaşamıştım. O kadar güzel ve etkileyici bir yolculuktu ki bu adeta tarihi insanın
içinde hissettiriyor ve yaşatıyor. Maksadımız da bu zaten. Tarih, derslerde anlatılan ve sadece
anlatımlarla anlaşılacak bir şey değildir. Tarih yaşanılır. Yaşanılması, hissedilmesi gerekir.
Çünkü insanlığın en yüce duygusu olan vefayı böylece gerçekleştiriyoruz. Vefa, yani
atalarımıza, bu toprakları bize vatan yapan atalarımıza olan vefa duygusu. Vatan demek bir
toprak parçası demek değildir. Vatan kültürüyle, bütün değerleriyle bir toprak parçasıdır.
Üzerinde de bayrağın şanla, şerefle ve hürriyetle dalgalandığı bir vatan toprağıdır. Ona sahip
çıkmaları için bu tarihi tecrübeyi yaşamaları gerekiyor” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Tekden Cumhuriyet Eğitim Treni Sivas’a doğru yola çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20093.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal’dan, Vali
Kamçı’ya ziyaret
Kayseri’de incelemelerde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal,
Vali Süleyman Kamçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
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Vali Kamçı, Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Yılmaz Özkaya ve Garnizon Komutanı
Tuğgeneral Ercan Teke’nin de eşlik ettiği Orgeneral Ünal’ı Kayseri Valiliği girişinde
karşıladı.

Orgeneral Ünal ziyaretin de ilk olarak, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Orgeneral Ünal Şeref
defterini imzaladıktan sonra Vali Kamçı’ya Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ambleminin yer
aldığı şilt verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20095.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

İşadamlarını İflasa Sürüklemişler
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak,
Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı
Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılanmalarına 1 Kasım'da başlanacak.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen
iddianame kapsamında 68 kişi, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye
teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, hizmet
sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi
Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanacak.
Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı
altında birleştirildi. Davaya, dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da müşteki sıfatıyla müdahil olduğu öğrenildi.
İki bölümden oluşan iddianame, ekleriyle 900 sayfaya yaklaştı. İddianamenin birinci
bölümünde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen
rapor doğrultusunda silahlı terör örgütünün yapısı, işleyişi, ülke içerisindeki faaliyetlerine
ilişkin bilgiler aktarılıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı hakkında bilgiler paylaşılan iddianamede,
FETÖ'nün kuruluşundaki yemin metni ve yemin eden örgüt üyelerinin uymaları gerektiği
belirtilen "18 maddelik kurallar"a da yer veriliyor.
İddianamenin ikinci bölümünde ise örgütün Kayseri yöneticileri, örgüt üyeleri ve eylemleri
delillerle anlatılıyor. Bu bölümde, örgüt liderinin Fetullah Gülen, "il imamı"nın Sıtkı Baş, üst
düzey mütevelli heyeti (yöneticisi) üyelerinin Mehmet Yıldız, Hamdi Kınaş,
Memduh Boydak, Hacı Boydak, Ahmet Türkmen, Halit Gazezoğlu, İlhan Miraboğlu, Necmi
Somtaş, Mehmet Filiz, Mustafa Ahi ve Mehmet Çetin, diğer zanlıların ise FETÖ üyesi
oldukları ifade ediliyor.
Suç tarihinin 15 Temmuz ve öncesi olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların eylemlerine
uyan sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.
- SMS ve WhatsApp yazışmaları
İddianamede, zanlıların birbirleriyle irtibatlı oldukları da telefon SMS ve WhatsApp
yazışmalarıyla ortaya konuluyor. Zanlıların, eylemleri FETÖ kapsamında gerçekleştirdiği,
askeri liselere giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler, tahşiyecilere kurulan kumpas,
Kılıçaslan Eğitim Kurumlarında burs adı altında para toplanması, iş adamı Hamdi Kınaş'ın
faaliyetleri, Boydak Holding yöneticilerinin faaliyetleri ve himmet toplanması gibi örnek
olaylarla anlatılıyor.

Askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 2014'te başlatılan ve FETÖ
üyelerine yönelik genişletilen soruşturma kapsamında, sanıklardan Hacı, Memduh, Bekir,
İlyas ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Fındık, Arap
Ali Aksoy, Hacı Osman Büyükata, Nurullah Sarıöz, Yahya Karadeniz, Adem Çelik, İsmail
Tuna, Mahmut Alak, Murat Bozdağ, Mustafa Ahi daha önce tutuklanmıştı. Eski ÖSYM
Başkanı Ali Demir, askeri liselere giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili
soruşturma kapsamında mahkemeye ifade vermiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kırgızistan'a kaçtığı belirlenen "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında bulunduğu zanlılardan
13'ü ise aranıyor.
- Eski Boydak Holding yöneticileri hakkındaki iddialar
İddianemede, "Olay-16" başlığı altında Boydak Holding eski yöneticileri hakkındaki iddialar
yer alıyor. 2014 ve 2015'te gelen 2 ihbar mektubuna yer verilen iddianamedeki, ilk mektupta
"örgütün mütevelli heyetinin başında Memduh ve Hacı Boydak'ın olduğu ve himmet adı
altında haraç vermeyen esnafı bitirdikleri, iflasa sürükledikleri" iddia ediliyor.
Memduh Boydak'ın iş adamlarını toplayarak herkesin tarafını belirlemesini istediği ve üstü
kapalı tehdit ettiği belirtilen mektupta, "Lütfen bizi bu cendereden kurtarın. Artık dayanacak
gücümüz kalmadı." ifadeleri kullanılıyor.
Savcılığa 2015'te ulaşan ikinci ihbar mektubunda ise FETÖ/Paralel Devlet
Yapılanması'nın Kayseri üst kurulunda, şehir dışındaki Kayseri üst kurulunda, mali
kurulunda, eğitim kurulunda, GESİAD, organize sanayi grubu, resmi muhasebe, belediye,
baron ve prensler grubunda, ceza kurulunda görev alanlar anlatılıyor. Ayrıca Memduh
Boydak'ın örgütün kentteki mali kurulunda Necmi Somtaş ile görev aldığı, Hacı Boydak'ın da
örgütün organize sanayi grubunda bulunduğu, FETÖ/PDY'nin en kuvvetli olduğu ilin de
halen Kayseri olduğu" öne sürülüyor.
Bu ihbar mektupları üzerine başlatılan soruşturma dosyasında, Boydak Holding'in kuruluşu,
bağlı şirketleri, mali yapısı hakkında bilgiler verilerek, Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya,
enerji, tekstil alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 70-80'ine yakınının Boydak Holding
çatısı altındaki şirketlere fason olarak iş yaptığının bilindiği, dolayısıyla holding yetkililerinin
bu iş adamları üzerinde de etkisinin olduğu kaydediliyor.
Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve ihbar mektupları çerçevesinde, zanlılardan özellikle
Memduh Boydak'ın FETÖ/PDY'nın Kayseri'deki üst düzey yapılanmasında bulunduğu,
ekonomik güçlerini kullanarak özellikle sahibi oldukları şirketlerle ticaret yapan esnaf ve iş
adamlarından örgüte ve bünyesindeki eğitim kurumlarına himmet ve bağış adı altında para
toplanılmasında görev aldıkları, bazı iş adamlarıyla sohbet adı altında oturmalara
katıldıklarının belirlendiği bildiriliyor.
- Himmet miktarı, her yıl yapılan toplantılarla belirlenmiş
Memduh Boydak'ın mütevelli heyeti başkanı olarak görev yaptığı FETÖ/PDY bünyesindeki
Melikşah Üniversitesinde, çok sayıda esnaf ve iş adamının katılımıyla, toplanacak
himmetlerin miktarının belirlenmesi adına her yıl toplantılar yapıldığı, bu organizasyona da
örgütün "Kayseri imamı" ve üniversitenin mütevelli heyetindeki Sıtkı Baş'ın başkanlık
ettiğinin anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:
"Boydak Holding yetkililerinden Memduh Boydak'ın aynı zamanda soruşturmamız
şüphelilerinden Halit Gazezoğlu, Hamdi Kınaş, İlhan Miraboğlu, Ahmet Türkmen, Mustafa
Ahi, İsmail Tuna, Mahmut Alak, Mehmet Yıldız, Mehmet Filiz ile irtibatlı oldukları, hatta
Memduh Boydak'ın bunlardan bazılarıyla FETÖ/PDY bünyesindeki Melikşah Üniversitesinin
mütevelli heyetinde görev aldığı, şüphelilerin bu faaliyetlerinin yanı sıra soruşturma
dosyasında sunulan sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda görüldüğü üzere
17/25 Aralık süreci öncesinde bu yapıya destekte bulunduklarına dair paylaşımlarının olduğu,
hatta hakkında tefrik kararı verilen zanlı Hacı Boydak'ın internet sitelerindeki bazı haberlerde,
zaman zaman ABD'ye gittiğinde örgüt lideri Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair beyanlarının

olduğu, şüphelilerin sosyal paylaşım hesaplarında dershanelerin kapatılmasını eleştirir
nitelikte görüş bildirdikleri, ülke genelinde FETÖ/PDY'ye, üst düzey yöneticilerine,
üyelerine, finansman kaynaklarına, eğitim kurumlarına yönelik operasyon ve soruşturmaları
da eleştiri nitelikte görüş bildirdikleri, haklarında soruşturma yapılan örgüte müzahir kişi,
grup, eğitim kurumları, dernek, finansal kuruluşlara destekte bulundukları bu suretle örgütün
propagandasını yaptıkları, zanlılardan Erol Boydak ve Murat Bozdağ'ın sosyal paylaşım
hesaplarından, özellikle 2014 yerel ve 2015 genel seçimlerinde, bazı siyasi ve kamu
görevlilerini karalayıcı, aşağılayıcı ve hakaret içerikli yazılı beyanlarda bulunduklarının ihbar
ve anlaşılması üzerine soruşturmaya başlanılmıştır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20096.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Eski Adliye çöplüğü
Kayseri yeni Adliye Sarayına kavuştu, eskisi kaderine terkedildi. Ahmetpaşa Mahallesi’nde
bulunan eski adliye binası, çevre temizliği ve yüzeyinin bakımsızlığı ile görüntü kirliliği
veriyor.
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Mevlana Mahallesine yeni Adliye Sarayının yapılmasından sonra şimdilerde
kullanılmayan eski adliyebinası çevre temizliğinin yapılmaması ve cansız görüntüsüyle adeta
kaderine terkedilmiş gibi duruyor. Bir zamanların kalabalık insan toplulukları ile hareketli ve
önemli davalara sahne olan bina müdavimlerinden uzak boş ve kirli görüntüsüyle yıkılacağı
günü bekliyor.
Mahalle sakinleri ise, buranın adeta çöplüğe dönüştüğünü belirterek Kocasinan Belediyesi’nin
yeterli temizlik yapmamasından şikayetçi oluyorlar. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20097.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

GİZEMLİ KALENİN KAPILARI
ARALANDI
Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve ovaya kurulmuş nadir kalelerden Kayseri Kalesi'nin
kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi için dış cephe restorasyonu da dahil 40 milyon
liralık yatırım gerçekleştirildi.
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Kale içinde basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iç ve dış
bölümden oluşan kalede,18 burç ve dışarıya açılan üç kapı bulunduğunu söyledi.
Kalenin içiyle ilgili kendisinden önceki Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından
hazırlattırılmış bir proje olduğunu anımsatan Çelik, bunu gelecek yıl bitirmeyi planladıklarını,
çalışma sonunda kalenin bir kültür ve sanat merkezi haline geleceğini belirtti.
Tarihi kalenin dış cephesinde de yenileme projesi başlattıklarını anlatan Çelik, şunları söyledi:
"Dış beden duvarlarında hasarlar oluşmuştu, çöküntüler vardı. Kalenin içine bu kadar para
harcanmışken dışını da sağlamlaştırmamız
gerekiyordu. Restorasyon yapacağımız alan 25 bin metrekarelik bir bölge. Restorasyon
çalışmalarının yaklaşık 4 yıl sürmesi planlanıyor. Sadece dış
cephe çalışmalarına yaklaşık 20 milyon harcayacağız. Kayseri Kalesi'nin kentimize maliyeti
toplam 40 milyon lirayı buldu. Biz burayı kültür ve sanat
merkezi olarak açtığımızda restorasyon devam edecek. Halkla tehlike arz eden yerler arasında
bir izole yapacağız. Ana prensibimiz mevcut halini
bozmayacak şekilde beden duvarlarını sağlamlaştırmak. Burçların içleri de gözden
geçirilecek. Burçlardan birinin içine kafe yapacağız. Vatandaşlarımız
buradan meydan manzarasını izleyebilecekler."
- 5 bin yıllık eserler sergilenecek
Kalenin alt kısmına arkeoloji müzesi yapıldığını dile getiren Çelik, teşhir ve tanzim
çalışmalarına başlandığını, burada Kaniş-Karum'dan çıkarılan 5 bin
yıl öncesine ait eserlerin sergileneceğini aktardı.
Çelik, proje kapsamında kalenin içinde sanatçılar sokağı olacağını, yeme içme ve el
sanatlarının yer aldığı mekanlar da yapılacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20098.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

Kaza sürücüsünün cezası belli oldu
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkiinde, 2014'te İstanbul'dan Muş'a giden bir
yolcu otobüsünün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildiği, 21 kişinin öldüğü, 29 kişinin
yaralandığı kazanın sürücüsüne 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanık hakkında
tutuklama kararı çıkarıldı.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçiler ve 46 yaşındaki sanık E.K.
duruşmaya katılmazken, sanık avukatı Emre Ayan hazır bulundu. Sanık avukatı Emre Ayan,
müvekkili adına yaptığı savunmada yolda gizli buzlanma olduğunu, yetkililerin gerekli
önlemleri almaması, daha önceden yapılan yol çalışmasında yolun yükseltildiğine dair
herhangi bir uyarı olmadığını belirterek, "Kurum yetkilileri de bu davada sanık olarak
yargılanmaya dahil edilmeliydi. Sadece şoför olan müvekkilime yönelik düzenlenen bilirkişi
raporunu kabul etmiyoruz. Yoldaki ihmal ve eksiklikler nedeniyle kaza meydana geldi. İlk
müdahale kazadan 6 saat sonra, otobüsün vinç ile kaldırılmasından sonra yapıldı. Ayrıca
burada yoldaki eksiklikler ve ilk yardıma ilişkin hatalara rağmen kurum yetkilileri hakkında
dava açılmamış olması da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamıştır. Zira kusurlu olan kişi
hangi makam ve mevkide olursa olsun gelip bağımsız mahkemeler önünde hesap vermelidir.
Aksi halde bu dosyada olduğu gibi hukuk devleti ilkesi vatandaşını devletin çarklarında ezen
bireye dönüşür" diye konuştu.
Sanık hakkında tutuklama kararı
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.K.'ye 'bilinçli taksirle ölüme ve
yaralamaya neden olma' suçundan 14 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası verdi. Sanığın 2 yıl
ehliyetine el koyan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık hakkında tutuklama kararı
çıkarılmasına hükmetti.
OLAY
İstanbul'dan 22 Ocak 2014'te saat 13.00'te Muş'a gitmek üzere yola çıkan şoför E.K.
yönetimindeki 34 DG 5950 plakalı yolcu otobüsle saat 23 Ocak 2014 gecesi 02.30'da
Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkiine geldiğinde, kar yağışı, gizli buzlanma ve sisin de
etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole yuvarlanan otobüs, karşı şeride geçip yol
kenarında eğimli arazide devrildi. Kazada otobüsün altında ezilenler olmak üzere 13'ü erkek,
7'si kadın, 1'i çocuk 21 kişi hayatını kaybetti, aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 29
kişi yaralandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20099.html
Erişim Tarihi: 27.10.2016

FETÖ küresel güçlerin aparatı
TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, FETÖ’nün uluslararası küresel güçlerin aparatı
olduğunu belirterek, “Türkiye’yi parçalamak adına bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Ne
olursa olsun mücadelemiz sonuna kadar sürecek. ” dedi.
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Sivil Dayanışma Platformu Kayseri Temsilciliği tarafından ‘15 Temmuz Darbe Girişimi ve
Yeni Türkiye’nin İnşası’ konulu bir panel düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele, TBMM Başkanvekili
Ayşe Nur Bahçekapılı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum, Ahmet Selim
Köroğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ERÜ
Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, STK temsilcileri,
davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Hüzünlü kısa film
Panelin başlamasından önce davetlilere Erciyes Üniversitesi tarafından hazırlanan 15
Temmuz kısa filmi izlettirildi. Darbe girişimi gecesinin kahraman şehidi Ömer Halis Demir’in
görüntüsü salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
Daha sonra kürsüye gelen Sivil Dayanışma Platformu İl Temsilcisi Mustafa Özkan kısa bir
konuşma yaparak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu
memnuniyetini dile getirdi.
Adaletten taviz vermedik
Erciyes Üniversitesi Rektörü Dr. Muhammet Güven ise darbe girişimi sonrasında yaşanan
açığa almalarla ilgili yaptığı konuşmasında hiç kimsenin mağdur olmaması için titiz bir
çalışma yaptıklarını dile getirerek, “Bir kişinin dahi haksızlığa uğramaması için özen
gösterilmiştir. Adalet ilkesinden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. ERÜ dik durdu, bundan
sonra da dik durmaya devam edecek” dedi.
Ardından moderatörlüğünü TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı’nın yaptığı panele
geçildi.
TBMM Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, FETÖ’nün uluslararası küresel güçlerin
bir aparatı olduğunu dile getirerek, “15-16 Temmuz’u hepimiz yaşadık. FETÖ bir terör
örgütüdür, haindir. FETÖ paralel devlet yapılandırmasını hissetmeden genişlemiştir. 15
Temmuz’dan sonra kapatılan kurumlara baktığımızda hayatımızın her alanına nasıl
yerleştikleri malumdur. FETÖ sadece ordumuz içerisinde çöreklenmiş olan birkaç faşist ve
gerici ordu mensubunun kalkıştığı bir hareket olarak söylenemez. FETÖ uluslararası küresel
güçlerin aparatıdır. Türkiye’yi parçalamak adına bir darbe girişiminde bulunmuştur. FETÖ ile
mücadelemiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.
Darbe girişimini durduran başka bir halk yok
Panelde bir konuşma yapan PODEM Başkanı Can Paker, 15 Temmuz’un dünyada eşi
olmayan bir hadise olduğunu belirterek, “Dünya tarihinde askeri bir darbe kalkışmasını halkın
durdurduğu olmamıştır. 15 Temmuz ileriye dönük hadiselerin yaşandığı bir dönüm noktasıdır.

Türkiye’de Cumhuriyetin kurulduğundan egemenlik bazı organlara kalmıştır. Bunlar ordudur,
emniyettir, MİT’tir. FETÖ Türkiye’ye kurumların etkisi ile gelmiştir. Türkiye artık bir köylü
toplumu değil, şehirli toplumudur. Bunu 15 Temmuz’da bütün açıklığı ile görüyoruz.
Türkiye’de 3 tane darbe girişimi olmuştur ama hiçbirinde insanlar tankın üzerine çıkmamıştır.
Mesele sosyolojik değişimdir.” diye konuştu.
“15 Temmuz da sokağa inen herkes Gazi’dir”
AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Dayanışma Platformu Genel Başkanı Ayhan Ogan ise “15
Temmuz’da sokağa çıkanlar bana göre gazi niteliğindedir. Türkiye’yi 15 Temmuz’da bir
bataklığa sağlanmaktan kurtaran Tayyip Erdoğan’dır. Bu ruhu taşıyan gençlikten bizim
alacağımız çok şey var.” dedi.
15-16 Temmuz milli hak devrimi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:
“15-16 Temmuz’u milli hak devrimi olarak tanımlıyoruz. Bu devrimde emeği geçen herkesi
selamlıyoruz. Eski Türkiye 15 Temmuz da saat 10 civarında Boğaziçi köprüsü kapandığında
bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon kanalında vatandaşları sokaklara, meydanlara
ve havalimanlarına davet ettiğinde yeni Türkiye kurulmaya başlandı. Havaalanına
gittiğimizde on binlerce insan vardı ve çoğunu ilk defa gördüm. Pijamasıyla, terliğiyle ve
namaz kıyafetiyle gördüm. İşte o zaman yeni Türkiye kuruluyordu. Biz buradayken beni
kızım aradı ve ‘Baba, yukarıda bir helikopter var’ dedi. Biz bunun üzerine helikopterin dost
mu düşman mı olduğunu anlamak için kuleyle irtibata geçtik. Kuleden bize, ‘Efendim, 2 defa
anons ettik ama cevap gelmedi. Bu helikopterin geçmiş 6 ay içerisinde FETÖ mensuplarının
orduya aldırdığı ve dakikada 5 bin kurşun sıkabilen bir helikopter olduğunu öğrendik. Yeni
Türkiye’yi bu direniş meydanları kuracak. Bu süreçte bürokrasiden ve yargıdan ciddi bir
tasfiye yapıldı. Buralar liyakat esasına göre yeniden dizayn edilecek.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20101.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Hacılar’a yeni kardeş
Birkaç ay önce Bosna Hersek’in Hadziçi Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalayan
Hacılar Belediyesi, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile kardeş şehir oldu.
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Altıeylül Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ‘Kardeş Şehir Protokolü’ imzaladı. Ortak yönleri
Diş Hekimliği ve Belediye Başkanlığı olan iki başarılı Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve
Doğan Ekici bir yıl önce verdikleri bu kararı Meclis Üyeleri’nin de onayı ile dün
gerçekleştirdiler. ‘Kardeş Şehir Protokol Töreni’ Altıeylül Belediyesi 7. katında bulunan
Meclis Salonunda yapıldı.
Protokol töreni öncesi Altıeylül Belediye Başkanlığı makamında ağırlanan Hacılar Belediyesi
heyeti, Başkan Zekai Kafaoğlu mihmandarlığında Belediye Hizmet binasını ve birim
müdürlüklerini gezdi. Meclis salonunda gerçekleşen imza töreni, Başkan yardımcıları, Meclis

Üyeleri, Birim Müdürleri ve Belediye personellerinin tanışmasıyla başladı. Hacılar Belediyesi
heyeti adına, Belediye Başkanı Doğan Ekici, Meclis Üyeleri Ahmet Bostancı, Yaşar
Nursaçan, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek, Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz, Kentsel
Tasarım Müdürü Ersel Elcuman katıldı.
Altıeylül Belediye Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katılımda
bulunduğu Kardeş Şehir Protokolü töreninde bir konuşma yapan Başkan Zekai Kafaoğlu,
Kardeş Şehir Hacılar heyeti ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken,
kardeş şehir olmanın önemine vurgu yaptı.
Başkan Kafaoğlu yaptığı açıklamada, "Hem diş hekimi hem belediye başkanı olarak iki dalda
meslektaşım Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve çalışma arkadaşları
misafirlerimiz ile hayırlı bir iş için bir araya geldik. İki belediyenin kardeşlik protokolünü
imzalayacağız. Kardeşlik bizim kültürümüzde çok önemli. Her şeyinizi paylaşmak demek.
Bilginizi, birikiminizi, gönüllerinizi, yüreklerinizi paylaşmak demek. İyi günde kötü günde
birlikte olmak demek. Bu kardeşliğin ve Protokolün sadece imzada kalmasını istemiyoruz.
Kardeşliğin gereklerini mutlaka yerine getirip işlevsel hale gelmesini sağlamak lazım.
Sembolik kardeşliğin ötesinde, güçlerin ve karşılıklı olarak tecrübelerin birleştirilmesi
noktasında devam etmesini arzu ediyoruz. Ve bu maksatla da burada bir aradayız, protokol ile
bu kardeşliği resmileştiriyoruz. Her iki belediyemizin Meclisinden bu kardeşlik ile ilgili
kararlar geçti. Kayseri Türkiye’de belediyecilik noktasında örnek gösterilecek illerden biri.
Hacılar da Erciyes’in eteklerinde güzel ve şirin bir ilçesi. Dağ Kayak Merkezi, her şeyden
önemlisi Organize Sanayisi var. Uluslararası işler yapan ihracat yapan güçlü firmaları var.
Bizler tecrübelerimizi birleştirerek bu kardeşliğimizi daha da taçlandıracağız. Balıkesir’de
Altıeylül’de kendilerini ağırlamaktan çok mutluyuz” dedi.
Misafir Belediye Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de, Balıkesir’de olmaktan ve
Altıeylül Belediyesi ile kardeş şehir olmanın verdiği mutluluktan bahsetti.
Başkan Ekici ise yaptığı açıklamada, “Başkanım geçen sene Kayseri’ye gelmişti. Kendisi de
ben de Yerel Yönetimlerde ödül alan Belediye Başkanıyız. O vesile ile tanıştık. Diş hekimi
olarak da Belediye Başkanı olarak da orada samimiyeti pekiştirdik. Dedik ki Kardeş şehir
olalım. Başkanımın da dediği gibi inşallah bu kardeşlik protokolünü maddi manevi, iki
kardeşin arasındaki samimiyet gibi pekiştirelim. Birbirimiz ile maddi manevi görüş, proje
alışverişinde bulunalım. Kardeş diyoruz tabi siz abisiniz, büyük ilçesiniz. Sizin
tecrübelerinizden istifade edeceğiz. Bizim Hacılarımız küçük bir ilçe, 15 bin nüfusumuz var.
Yazın 45 bine çıkıyoruz yaylamızda. Erciyes Kayak Merkezi Projesi Büyük Şehrimizin
projesi. Bir kapısı da Hacılar’da. Ben de aynı zamanda 'Hadak' dediğimiz, Kayseri Hacılar
Dağcılık ve Kış Sporları başkanıyım. Kayakçı bir Belediye Başkanı olarak hepinizi davet
ediyorum. Erciyesimiz dünya çapında bir kayak merkez oldu. 150 kilometrelik pistleri ile,
gondolları ile, alttan ısıtmalı sistemi ile İsviçre ile yarışıyoruz. Geçen yıl 2 milyona yakın
turist geldi. Gelişmeye açığız, ilçeler arasında 2. zengin ilçe ve borçsuz bir belediyeyiz. Daha
önceki seçimlerde yüzde 85 oy oranı ile Türkiye birinciliğimiz var. Reisimiz
Cumhurbaşkanımızdan plaketimiz var. Bu başarıları, birincilikleri ekonomide de göstermek
için Hacılarımıza bin 200 konutluk Kentsel Dönüşüm Projemiz kabul oldu. İnşallah temel
atmayı hep beraber yaparız, başkanımızı da davet ederiz. 500 kişilik Kültür Merkezimizi
yaptık. Hacılarımız Sanayisi ile tanınan bir ilçemiz. Kayseri’de ilk 500’e giren firma sayısı
18. Bunun 10 tanesi Hacılarımızdan. Türkiye çapında ünlü firmalarımız var. Sizleri de
Kayseri
Hacılar’a
davet
ediyoruz.
Kardeşliğimiz
hayırlı
olsun”
dedi
İmza töreni sonrasında karşılıklı olarak hediyeler verilerek iyi dilek ve temennilerde
bulunuldu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20102.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Doğalgaz kullanıcılarına tasarruf önerileri
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, kış mevsiminin yaklaşması ile
birlikte doğalgaz kullanıcılarına evleri ısıtacak ve tasarruf sağlayacak önerilerde bulundu.
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"Isı kaybının en büyük sebebi ısı yalıtımı olmayan yerleşimlerdir. Konut ve işyerlerine
yaptıracağımız ısı yalıtımlarıyla ortamın ısısı, yalıtım sayesinde uzun süre hane içerisinde
hapsedileceği için tasarrufun büyük bir kısmı yalıtım ile sağlanır" diyen Kayserigaz Müşteri
Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, "Kombi, kazan ve bacaların bakımı her yıl düzenli
olarak yapılmalıdır. Kombi sık sık açılıp kapatılmamalıdır, normal şartlarda kombiler ısıtma
işlemini yaparken radyatörlerin içindeki suyun tamamını ayarlanan sıcaklık derecesine
yükselmesine kadar tam performans çalışır. Bu nedenle de gün içinde tüketeceği gazın büyük
bir kısmını ilk 30 dakika civarında tüketir. Bu nedenle soğuk kış günlerinde kombi her açılıp
kapandığında yakıt sarfiyatı artabilir" dedi.
Menfezler doğalgaz kullanılan yaşam alanlarının can damarıdır
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, "Menfezler doğalgaz kullandığımız
yaşam alanlarının adeta can damarıdır diyebiliriz. Kapalı ortamlarda bulunan menfezler
içerdeki kirli havanın hane dışına tahliye edilmesini ve dışarıdan içeriye temiz hava girişini
sağlar. Doğalgaz ile çalışan cihazların verimli bir yanma gerçekleştirebilmesi için yeterli
miktarda oksijene ihtiyaç duyar. Bu nedenle verimli bir yanma işleminin gerçekleşmesi ve
doğalgazın tasarruflu kullanılabilmesi için menfezlerinizi daima açık tutmalısınız" diye
konuştu.
Peteklerin önünü koltuk ve kanepelerle kapatmayın
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, "Yapılan doğalgaz tesisatları yetkili
firmalar tarafından haneye uygun şekilde yapılmalıdır" uyarısında bulunarak şunları söyledi:
"Aksi takdirde yeterli ısınmayan diğer bölümlerin ısınabilmesi için de kombilerin çalışma
sıcaklığının yükseltilmesi gerekiyor bu da yakıt sarfiyatı anlamına gelmektedir. Aksi takdirde
ilk petek ile son petek arasında ciddi sıcaklık farkları oluşabilir. Bu da ortamın ısınmasını
zorlaştıracak ve yakıt sarfiyatını artıracaktır. Ortamın ısısının normalden daha düşük
olmasının diğer sebebi ise kanepe, koltuk, perde, yatak ve diğer eşyalarla radyatörlerin
üstünün ve önünün kapatılarak ısının yayılmasına engel olunmasıdır. Bulunduğumuz odalarda
oda termostatı kullanarak ya da radyatörlere termostatik vana takarak yakıt sarfiyatının daha
da azaltabiliriz. Bir diğer unsur ise kapı ve pencereler arasında ki boşluğun sebep olduğu ısı
kaybıdır. Kapı ve pencereler arasında boşluk var ise kapatılarak sıcak havanın içeride
hapsolması ve odaların güneş alması sağlanmalıdır.
Kapı ve pencerelerin arasındaki boşlukları kapatın
Kapı ve pencereler kapatıldığı zaman içerideki sıcak havayı hapsedebilmeli, bu nedenle kapı
ve pencereler pvc doğrama ve çift camlı olarak yapılmalıdır. Kapı ve pencereler arasında
boşluklar var ise kapatılmalıdır. Bu şekilde hem dışarıdan soğuk hava girişi engellenir hem de
içerdeki sıcak hava hapsedilerek, ortamın ısısı korunabilir. Böylelikle tasarruf miktarını bir
kademe daha yukarı taşıyabilirsiniz.
Eşyaları radyatörlerden 30 santimetre uzak tutun

Eşyalarımızı konumlandırırken mümkün olduğunca radyatörlerden en az 30cm uzak tutarak
ortama ısının yayılmasına imkan sağlamalıyız. Zeminlerde fayans ve mermer bulunan alanlara
halı sererek ortamın ısınmasını kolaylaştırabiliriz. Güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde
kalın perdelerimizi açarak evimize güneş ışığının girişini sağlayarak ısınmasını, güneşin
etkisini yitirdiği havanın karardığı zamanlarda da perdelerimizi kapatarak soğuk havanın
ortam ısısını düşürmesini engellemeliyiz. Beyaz eşyalarımızı seçerken verimliliği yüksek A+
ve daha üst sınıfta yer alan modelleri seçmeliyiz. Abonelerimiz belirttiğimiz tasarruf
önerilerine dikkat ettiği takdirde hem doğalgazdan büyük oranda tasarruf edecekler hem de
evlerinde daha verimli olarak ısınabilecekler.
Öncelikle ocaklarımızı seçerken verimi yüksek olanları seçmeliyiz. Pişirme ocağını ısınma
amaçlı kullanmamız gerekir. Yemekleri pişirirken de ocaktaki alevin tencere dışına
taşmayacak şekilde ayarlanmasını ve tencerenin büyüklüğüne en uygun ocağı kullanmalıyız.
Ve tabi ki her zaman belirttiğimiz gibi menfezlerimizi daima açık tutmalıyız. Çünkü tasarruf
için verimli bir yanmanın gerçekleşmesi lazım. Verimli yanmanın gerçekleşmesi için de
ortamda yeterli miktarda oksijen olması gerekir. Bunu menfezlerimizi açık tutarak
sağlamamız daha sağlıklı olacaktır."
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Müdürü Ceyhun Bahtiyar, ödeme noktaları ve doğalgaz
kullanımında tasarruf eğitimleri konusunda ise şu bilgileri verdi:
Ödeme noktaları anlamında yeterince zenginliğe sahibiz. Abonelerimiz Kayseri genelinde
bulunan 69 adet PTT Ödeme Noktası, 42 adet Akıllı Vezne, 16 adet Gönder-Al Ödeme
Noktası ve 24 adet Anlaşmalı Bankadan fatura tahsilatını kolaylıkla gerçekleştirilebilirler.
Kayserigaz olarak abonelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak adına onlardan gelen talepleri de
göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Abonelerimiz geçen sene hizmete
sunduğumuz T.C. kimlik numarası ile fatura sorgulama ve tahsilat işlemlerini başka bir
belgeye ihtiyaç duymadan tüm ödeme noktalarından kolaylıkla yapabilirler.
Kayserigaz olarak yıl içinde eğitim amaçlı birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz ve
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kimi zaman çocuklarımızı okullarında ziyaret ederek
doğalgaz ve enerji tasarrufu, çevrenin korunması, temizlik gibi konularda onlara eğitim
veriyoruz. Kimi zaman ise Kayseri’nin farklı ilçelerinde Dolgi Çocuk Tiyatrosu gösterimi ile
binlerce çocuğa interaktif mesajlar vererek, topluma hizmet eden faydalı birer birey olmaları
konusunda öğütlerde bulunuyoruz. Tasarruf konusunun ciddiye alınması için işe öncelikle
çocuklarımızdan başlıyoruz. Çünkü geleceğin kurtarıcısı, geleceğin mimarları
çocuklarımızdır. Sadece 2015 yılında 2 bini aşkın ilköğretim öğrencilerimize 2016 yılında
1500’e yakın öğrenciye doğalgazın tasarrufu ile ilgili eğitim gerçekleştirdik. 2016 yılı içinde
Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile üniversite öğrencilerimize tasarruf
ve doğalgazın verimli kullanımı konusunda paylaşımlarda bulunduk. Buna benzer birçok
eğitimi önümüzde ki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20103.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Yahyalı'da AB Projesi Kapanış Toplantısı
Yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yahyalı Belediyesi tarafından imzalanarak
yürürlüğe giren Kız Çocuklarını Okula ve Hayata Hazırlama AB Projesi kapanış toplantısı
Yahyalı’da yapıldı.
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Derebağ Şelale Restoran’da yapılan yemekli toplantıya Yahyalı Kaymakamı Güher Sinem
Büyüknalçacı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Kafalı, Proje Koordinatörü Ali Mert, Proje Eğitim Koordinatörü Eser Erdoğan, Daire
Amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı ’da Proje Eğitim Koordinatörü Eser
Erdoğan tarafından proje kapsamında yapılan çalışmaları slaytlar eşliğinde anlatıldı.
Toplantı’ da katılımcılara konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, projenin
hazırlanması ve uygulanması konusunda kendilerine destek veren kurumlara teşekkür ederek
şunları söyledi. Öztürk; “Projenin hazırlanmaya başladığı günden bugüne kadar 4 yıllık süre
geçmiş. Faydaları ne olur, katma değeri ne olur, bunları görme fırsatımız oldu. Ben özellikle
başta Yahyalı Kaymakamlığı olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne, Halk Eğitim
Müdürlüğüne ve Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Toplam bütçemiz 277 bin
Euro’ydu. Bunun 27 bin Euro’su eş finansman olarak belediyemiz tarafından karşılandı.
Proje’nin katma değeri ne oldu derseniz; üç tane okulumuzdan altı adet odamızı beş yıldızlı
otel ayarında düzenlendik. Bana göre ufkumuzu da açmış oldu. Ayrıca bir güzelliğe bu para
ilçemizde kaldı. Biliyorsunuz belediyeler doğana beşik, ölene mezardır. Başka bir kurum AB
Projesi hazırlayacak olursa bizi mutlaka proje ortağı olarak yazsınlar. Biz her zaman katkı
vermeye hazırız. Yeter ki ilçemize bir tane çivi çakmaya katkısı olsun. Belediyemize katma
değeri ise ne oldu derseniz, meclis üyelerimizle, birim müdürlerimiz, öğretmen ve
öğrencilerimiz ile yurt dışı seyahatimiz oldu. Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’ya
giderek, oradaki güzellikleri belediyecilik açısından bakmış olduk. Ve eğitimci arkadaşlar
orada seminere katıldı. Gerçekten eğitim konusunda çok iyi bir durumda olduğumuzu
söylediler. Buda bizi bir Müslüman Türk olarak gururlandı. “ diye konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da konuşmasında Yahyalı Belediyesi’ne
hem maddi hem de manevi katkılarından dolayı teşekkür ederek “Burada projeye katkıda
bulunan ismini tek tek sayamayacağım tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle bir
çalışmayı özellikle AB kapsamında, dış kaynaklarla beslenerek yapılmış olması gurur verici.”
diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20104.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de bir araçta yapılan aramada 507 adet ecstasy hap ile 2,5 gram metamfetamin ele
geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Kayseri-Malatya yolundaki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
E.B, H.B, M.D, Ö.D ve G.D'nin bulunduğu araçta arama yapan ekipler 507 adet ecstasy hap
ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturcu maddeye el konurken, şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.
Ayrıca uyuşturcu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 1 gram hint
keneviri tohumu, 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uygulama noktasında bir araçta arama yaptı.
Araçta 1 gram hint keneviri tohumu ve 1,5 gram metamfetamin ele geçiren ekipler araçtaki
U.T, A.Y, M.T ve F.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden F.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekiplerin, içerisinde Y.G, B.A, S.Y, S.B. ve O.Y'nin bulunduğu araçta yaptıkları aramada
ise 0,7 gram metamfetamin ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak S.Y. adliyeye sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20105.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Defne kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hayata geçirilen yeni eylem planıyla, defne ürünlerinin
kullanımı yaygınlaştırılarak kalkınmada lokomotif olması hedefleniyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yeni bir eylem planı daha
hazırlayarak hayata geçirdi. Eylem planıyla defne, Türkiye'de kırsal kalkınmanın lokomotifi
olacak.
Anavatanı Anadolu ve Balkanlar olan defne, Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik

bitkilerinden biri olarak tanımlanıyor. Türkiye'de Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde
kıyı şeridi boyunca yayılış gösteren defneye, yaklaşık 600-800 metre yüksekliklerde
rastlanıyor. Dünyada ise Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bütün ülkelerde ve Rusya'nın
Karadeniz kıyılarında defne yetiştirilebiliyor.
Dünyadaki ihtiyacın yüzde 90'ı Türkiye'den temin edilen defnenin, baharat olarak
kullanımının yanında son yıllarda gıda destek, ilaç, kozmetik ve kimya gibi çok sayıda alanda
kullanılması bitkiye olan talebi artırıyor.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı da hazırladığı eylem planıyla, tabii defne alanlarından yapılan
yaprak ve tohum faydalanmalarının sürdürülebilir nitelikte olmasını, üretim maliyetlerinin
düşürülmesini, üretimde yaşanan değer kayıplarının azaltılmasını, defne ürünlerinin kullanım
miktarının ülke genelinde yaygınlaştırılmasını ve orman köylüsünün gelirlerinin artırılarak
kalkınmada lokomotif olmasını hedefliyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20106.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Fazla üretim nar fiyatlarını düşürdü
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, narda arz fazlasının
fiyatları düşürdüğünü bildirerek, "15 yılda 7,5 katına çıkan üretim; tüketim ve ihracatla
desteklenmeyince fiyatlar üreticide 30-35 kuruşa kadar düştü" dedi.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, C vitamini açısından çok zengin, B1 ve B2 vitaminleri,
potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir de içeren narın son derece faydalı bir meyve olduğunu,
vücudun direncini artırdığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Şemsi Bayraktar,
narın sadece meyvesi değil, meyve tanelerinin zarı, meyve kabukları, nar ağacı kökleri, kök
kabukları ve nar ağacı dallarının da sağlık açısından faydalı olduğuna dikkati çekti.
İller arasında nar üretiminde 107 bin 237 ton ve yüzde 24,1 payla Antalya'nın ilk sırayı aldığı
bilgisini veren Bayraktar, "65 bin 748 tonla Muğla, 61 bin 919 tonla Mersin, 45 bin 594 tonla
Denizli, 39 bin 715 tonla Adana izlemektedir" dedi.
-Üretim artışıNar üretiminin, 1988 yılında 45 bin tonken, 2000 yılında 59 bin tona, 2007'de 106 bin 560
tona, 2010'da 208 bin 502 tona, 2011'de 217 bin 572 tona, 2012'de 315 bin 150 tona, 2013'de
383 bin 85 tona, 2014'te 397 bin 335 tona, 2015'te 445 bin 750 tona yükseldiğini bildiren
Bayraktar, şunları kaydetti:
"Narda, 2000-2015 döneminde, 15 yılda üretim 7,5 katına çıktı. Son 5 yılda iki katından fazla
arttı. Tahminlere göre bu yıl üretim 464 bin 310 tona yükseleceği tahmin ediliyor. Üreticimiz,
hızla nar üretmeye yöneldi. 2000 yılında 2,5 milyon meyve veren ağaç sayısı varken, 2015'te
bu rakam 13,3 milyona çıktı. Halen 4,1 milyon meyve vermeyen ağaç var. Bu ağaçlar da ürün
vermeye başlayınca üretim daha da artacak. Zaten, şu anda bile arz fazlası var. Geleceğe
yönelik tedbir alınması gerekiyor.
-En büyük pazarlar Rusya, Irak, Almanya, Ukrayna-

Nar ihracatında, kilogram başına 2006'da 1,03 dolar, 2007'de 1,23 dolar olan fiyatın, 2015
yılında 0,65 dolara kadar gerilediğini, bunun da 2013 ve 2014 yıllarına göre daha fazla nar
ihracatı yapılmasına karşın, ihracatın değer olarak azalmasına yol açtığını belirten Bayraktar,
"ihracat birim fiyatındaki düşüşün etkisiyle 2006'da 11,1 milyon dolar olan ihracat, 2013'te
111,7 milyon dolara çıktıktan sonra 2014'te 108,4 milyon, 2015'te 96,7 milyon dolara indi. Bu
yılın Ocak-Ağustos döneminde nar ihracatı 39,7 milyon dolara çıktı. Bu rakam, geçen yılın
aynı döneminde 31,6 milyon dolardı. Sezon yeni açıldı. Bu dönemde ihracatın artması çok
önemlidir. Narda en büyük pazarlar Rusya, Irak, Almanya ve Ukrayna. Bu pazarlar
kaybedilmemeli, yeni ihracat pazarları bulunmalıdır" dedi.
-Fiyatlar 2014'ün altındaArz fazlasının fiyatlara yansıdığını, üreticide 2014 yılında kilogramı 50-62 kuruş olan narın,
geçen yıl 60-80 kuruşa, bu yıl ise 30-35 kuruşa indiğini vurgulayan Bayraktar, şunları
kaydetti:
"Nar kadar değerli bir meyvenin bu fiyatlardan alıcı bulması doğru değildir. Sezonun
açılmasıyla birlikte Rusya'ya ihracatın yapılamaması da bu yılki fiyatları önemli derecede
etkilemiştir. Fiyatların çok düşük olması nedeniyle nar dalında kalmıştır. Üreticilerimiz
ürünlerini alacak alıcı bulamamıştır. Yeterli gelir elde edemeyen üreticilerimiz borçlarını
ödeyememektedir. Bazı üreticilerimiz nar ağaçlarını sökerek, yerine mandalina, portakal
dikimi yapmaya başlamıştır.
Yıllar itibarıyla nar üretim ve ağaç başına verim rakamları:
Yıl

Üretim (Ton)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016(x)

59.000
60.000
60.000
80.000
73.000
80.000
90.737
106.560
127.760
170.963
208.502
217.572
315.150
383.085
397.335
445.750

Ağaç
başına İhracat Miktar İhracat Değeri
ortalama verim (ton)
(Dolar)
(Kg)
24
24
22
25
23
25
29
10.841
11.126.869
30
12.220
15.046.662
32
28.788
27.668.808
34
40.820
39.103.996
32
62.925
59.256.023
28
85.845
70.178.387
31
84.608
73.768.856
35
135.662
111.657.541
34
137.985
108.428.645
33
147.769
96.685.600

Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20107.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Başkan Nursaçan'dan Cumhuriyet Bayramı
mesajı
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramını yazılı bir mesaj ile kutladı.
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Cumhuriyetin 93’üncü yıldönümünü gururla andıklarını dile getiren OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Esaretini kabullenmemiş, inandığı değerler etrafında hür iradesi ile bu aziz ve cennet vatanı
bizlere armağan eden ecdadımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla,
şanlı bir tarih ve gıpta edilecek bir medeniyet birikimine sahip olan milletimizin, istiklal ve
özgürlüğünün sembolü olmuş Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü gururla anıyoruz.
Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için
giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferin sonucudur. Milletçe, barış
ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutamayacağımız aziz
şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz.
Cumhuriyetimiz; gücünü, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleştirdiği kurtuluş
mücadelesinden almaktadır. İşte bu güç ile, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez
bütünlüğüne ve ulusal birliğine kast eden tüm çabaların karşısındayız. Her karış toprağı
atalarımızın kanıyla şereflenen bu aziz vatanımız tüm farklılıklarıyla, zenginlikleriyle ve
değerleriyle bir bütündür. Bizi tek millet olarak, tek devlet, tek bayrak ve tek vatanda
birleştiren yüksek değerlerimizi daha gür bir sesle yüceltiyoruz. Unutmamalıyız ki biz, en zor
zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin essiz örneklerini göstererek bugünlere
gelmiş bir milletiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş, istiklal
mücadelesinde yer almış tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyor, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20108.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Şeker’de domates kış fide dikimleri yapıldı
Hindistan cevizi liflerinden elde edilen, içine elementler eklenerek organik besleyici değere
sahip olan Seramis domates işletmesi serasının kış fide dikimleri yapıldı.
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Kayseri Şeker Fabrika sahası içerisinde 10 bin metrekare cam serada topraksız ortamda
yetiştirilen domateslerin fideleri her yıl yenileniyor. 2016-2017 kampanya döneminde 30 bin
sertifikalı, sağlık raporu bulunan fidelerin dikimi yapılarak 350 ton civarında domates üretimi
elde edilmesi hedefleniyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20109.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

YÖREX Fuarında Kayseri Standı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ile Antalya Ticaret Borsası tarafından
bu yıl 7’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), Antalya Expo Center Fuar
merkezinde kapılarını açtı. Fuarda açılan Kayseri standı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da
YÖREX’e damga vurdu.
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Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası ile ortaklaşa kurulan stand ile fuarda yerini
alarak, Kayseri’nin yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ziyaret ettiği Kayseri standı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX fuarına damga
vurdu.
Fuarın açılışı için Antalya’da bulunan Kayseri Ticaret Odası heyetinde; Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Meclis Başkanı Ömer Gülsoy’un yanı sıra yönetim kurulu ve
meclis başkanlık divanı üyeleri yer aldı.
Kayseri standının en fazla ilgi gören stantlar arasında yer aldığı Yöresel Ürünler Fuarında;
Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, Kayseri Mantısı başta olmak üzere şehre özgü ürünlerin
tanıtımı yapıldı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, fuara
ilişkin yaptığı açıklamada,yöresel ürünlerin yer aldığı YÖREX’in şehirlerin ve ürünlerin
tanıtımı bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

Hiçyılmaz, YÖREX fuarının düzenlenmesinden dolayı, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu
başta olmak üzere Antalya Valiliği ve Antalya Ticaret Borsası yetkililerine teşekkür ettiklerini
belirterek, Kayseri’nin yöresel ürünlerinin tanıtımı için gayret sarf ettiklerini vurguladı.
Bakan Tüfenkcive TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri Standını Ziyaret Etti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.
RifatHisarcıklıoğlu ve TOBB yönetim kurulu üyeleri, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve
protokol üyeleri Kayseri standını ziyaret etti.
Kayseri Ticaret Odası’nın konuğu olan ve kurulan sofrada Kayseri’nin yöresel ürünlerinin
tadına Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, Kayseri mantısı yapımını da izledi. Stantta pastırma
doğrayan Bakan Tüfenkci, katılımcılara pastırma ikram etmeyi de ihmal etmedi.
Kayseri standını ziyaret eden Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Başkan
Hiçyılmaz, YÖREX ziyaretçilerine Kayseri’nin yöresel ürünlerini mutlaka tatmaları
tavsiyesinde bulundu.
KTO Heyetinde; KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu
Üyeleri; Nedim Olgunharputlu, Mustafa Dulda, Ersan Özbek, Serkan Topsakal ve Veysel
Uslu ile Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri Halit Suvar ve Selda Duruöz yer aldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20110.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

10 adımda diş protezi bakımı
Kendi ağız ve diş bakımımıza ne kadar dikkat ediyorsak protez dişlerimizin bakımı için de
aynı özen ve dikkati göstermemiz gerektiğinin altını çizen Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi
Başhekimi Dt. Tarcan Topçuoğlu, “İster sabit ister haraketli proteze sahip olalım, temizliği ve
bakımı ihmal edildiğinde protez aralarında biriken bakteriler üreyerek çürüklere, diş eti
problemlerine ve ağız kokusuna neden olabilirler." dedi.
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Diş protezini, ağızda çeşitli sebeplerle kaybedilmiş olan dişlerin yerine konan bu şekilde
kişilerin estetik ve fonksiyon ihtiyaçlarını gideren tüm yapay restorasyonlar olarak tanımlayan
Çamlıca Hospitadent Başhekimi Dt. Tarcan Topçuoğlu, sabit ve hareketli protezlerin
bakımında önemli tavsiyelerde bulundu.
İşte o tavsiyeler
-Sabit protez kullanan bireylerin dişlerini günde 2 kez fırçalamaları ve diş ipi kullanmaları
dışında, protezlerin bakımı için özellikle boş dişlerin yerine gelen gövde bölümlerinin
temizlenmesi amaçlı özel diş ipleri ve arayüz fırçaları kullanmaları gerekmektedir. Sabit
protezlerin bakımı düzgün şekilde yapılmazsa diş eti problemleri ağız kokusu gibi sıkıntılar
kaçınılmaz olacaktır.
-Hareketli protezler ise yemeklerden sonra çıkartılıp bol su ile temizlenmesi gerekmektedir.
-Ağız dokusunun sağlığı için her akşam yatmadan önce protezin çıkarılması gerekmektedir.
-Her gün protezler fırçalanarak üzerlerindeki besin artıkları ve plağın temizlenmesi

gerekmektedir.
-Fırçalama işleminde protezler için üretilmiş özel fırçalar veya yumuşak kıllı diş fırçaları
kullanılabilir.
-Aşındırıcı özelliği olan ve aynı zamanda protez cilasını bozacak maddeler kesinlikle
kullanılmamalıdır. Sabunlu su veya özel üretilmiş ürünler tercih edilmelidir. Protezi
temizlerken deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır.
-Piyasada mevcut olan protez temizleme tabletlerinde protezlerin haftada 2 kez sabaha kadar
bekletilmesi gerekmektedir. Bu sayede fırçalama ile yapılan mekanik temizliğin yanında
kimyasal olarak da temizlik sağlanacaktır.
-Protez ağızda olmadığı zamanlarda mutlaka su içinde bırakılmalıdır.
-Fırçalama işleminde düşüp kırılmayı önlemek için, yumuşak bir havlunun ya da su dolu bir
kabın üzerinde yapılmalıdır.
-Protez kullanan kişilerin şikayetleri olmasa bile 6 ayda bir diş hekimine gidip kontrol
olmaları, sonradan oluşacak problemlerin önüne geçmek açısından iyi olacaktır.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20111.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Bitki çayları bağışıklık sistemini kışa
hazırlıyor
Bitki çayları, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve uyumaya
yardımcı oluyor.
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Havaların soğumasıyla özellikle bitki çaylarına olan ilgi artıyor. Uzmanlar, bitki
çaylarının immune sistemi veya bağışıklık sistemini kışa hazırladığını belirtiyor. Uzman
Diyetisyen Banu Topalakçı Salman, bitki çayları türleri üzerine yapılan bilimsel
araştırmaların sağlık açısından göz ardı edilemeyecek faydaları ve pek çok kronik hastalıktan
koruyucu etkileri olduğunu söyledi. Havaların soğumasıyla özellikle bitki çaylarına olan
ilginin arttığını söyleyen Salman, bitki çaylarının immune sistemi veya bağışıklık
sistemini kışa hazırladığını vurguluyor.
Mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan Ihlamur, Kuşburnu, Ekinezya,
Zencefil ve Adaçayı gibi geleneksel bitki çaylarının tercih edildiğini söyleyen Uzman Salman,
havaların soğumasıyla kışın olumsuz etkilerinden korunmak isteyenlerin bitki çayları ile
bağışıklık sistemlerini güçlendirebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle
ıhlamur ve zencefilin birlikte tüketilmesi antioksidan desteği açısından daha da güçlü etkiye
sahip olacaktır. Zencefilin tadını yumuşatmak için ise bu çayın içine bal karıştırılabilir. Bitki
çayları bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra sindirimi kolaylaştırıcı, uyumaya
yardımcı, kan şekerini ve tansiyonu düzenleyici etkilere de sahip olabiliyor.”

Gıda güvenliği için poşetli çay tüketin
Açıkta satılan bitkisel ürünlerin yeterince iyi tanımadan tükettiğimizde yarardan çok zararla
karşılaşabileceğimizi söyleyen Diyetisyen Banu Topalakçı Salman, bu yüzden güvenilir
firmalar tarafından üretilen, ambalajlı, poşet çayları tercih etmemiz gerektiğini vurguladı.
Salman ayrıca, ambalajlı poşet çaylarda en doğru bitkilerin en doğru oranda bir araya
getirildiğini, depolama koşullarının, gıda güvenliği sistemlerine uygun olduğunu,
hammaddelerin üretime geçmeden önce birçok analizden geçirilerek özel olarak formüle
edildiğini ve güvenle tüketilebileceğini söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20112.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Köprüde klasiklerle Cumhuriyet kutlaması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93’üncü yılında İstanbul’un her iki yakasında da
kutlama hazırlıkları yapan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, onlarca
klasik araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Türk bayraklarıyla “Cumhuriyet Her Yerde”
konvoyu oluşturacak.
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“Cumhuriyet Her Yerde” konvoyu; Mobil 1’in destekleriyle Avrupa Yakası’nda İstanbul
Valiliği ev sahipliğinde, Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) ve Anadolu
Yakası’nda Kadıköy Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi
geçit törenlerine katılacak olan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri (İKOD),
Kadıköy’deki resmi geçitten sonra saat 13.00’da 100’ün üstünde klasik araçla 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’nden geçerek Cumhuriyet’in 93’üncü yılına “Cumhuriyet Her Yerde”
temasıyla vurgu yapacak.
En yaşlıları Cumhuriyet’in ilk yıllarında üretilen 1929 model Chevrolet ve 1930 model
Chrysler marka araçların yer aldığı, rengarenk klasik araçlardan oluşacak konvoyun büyük
ilgi görmesi bekleniyor. İKOD, en son 30 Ağustos’ta 200’ün üzerinde klasik araçla “Milli
Birlik ve Zafer Konvoyu” temasıyla, Maltepe sahil yolundan hareket ederek Kadıköy Bağdat
Caddesi güzergahıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmişti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20113.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Menopoz kalp hastalığı riskini arttırıyor
Menopoz, yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Sıcak basması gibi ani menopoz
belirtilerinin östrojen destek tedavisiyle hafifletilebileceği uzun zamandır bilinmektedir.
Ayrıca ileri yaştaki kadınların karşılaşacağı osteoporoz (kemik erimesi), kalp ve alzheimer
hastalığı gibi kronik hastalıkların önlenmesinde östrojenin olası rolünü değerlendiren pek çok
araştırma mevcut olduğuna dikkat çeken Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Kayacık Günday detaylı bilgiler verdi.
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Kadınların yaşam süresi uzarken menopoz yaşı değişmemektedir.
Dolayısıyla kadınlar yaşamlarının 1/3'ünü menopoz sonrası dönemde geçirmektedir. Yine bu
nedenle giderek artan, sıklıkla ileri yaşlara özgü majör hastalıklara maruz kalmaktadırlar.
Özellikle osteoporoz (kemik erimesi) en önemli hastalıktır denebilir. Hormon tedavisi,
osteoporoz ve Alzheimer riskini azaltmaktadır.
Menopozda "sıcak basması" hafifletilebilir
Hormon tedavisinde en çok yarar gören grup şiddetli belirtiler nedeniyle ciddi sıkıntısı
olanlardır. Sıcak basmasının östrojen düzeyindeki azalmanın beyindeki sıcaklığı kontrol eden
mekanizmalarda dengesizliğe neden olması, sorunlar oluşturduğuna inanılır. Bu durum
östrojen düzeyindeki düşüklükten çok dalgalanmalara bağlı gibidir. Bu da menopoz öncesi ve
sonrası yıllarda östrojen düzeyleri dengesizken sıcak basmasının sık görülüp ilerleyen yıllarda
östrojen düzeyi düşük ama stabil iken kesilmesini açıklar.
Tedavi ile sıcak basmasının hafifletilmesi uyku düzenini de rahatlatır ve böylece yorgunluk
dolayısıyla yaşanan bazı psikolojik belirtiler de geriler. İşte bu nedenle günümüzde hormon
tedavisi, yaşam kalitesi ve sosyal hayatı ciddi şekilde etkileyen sıcak basması belirtileri
nedeniyle düşünülmektedir.
Bilinçlenmek ve erken önlem almak önemli
Kemik erimesi menopozda en önemli problemdir. Kemik erimesinin önlenmesi, tedavisinden
daha önemlidir. Ne yazık ki kemik erimesi oluştuktan sonra kemiği eski haline dönüştürmek
mümkün olmamaktadır. İskelet kitlesinin %50'sinden fazlası puberte sırasında yapılır ve 30
yaşından sonra herhangi bir eksikliğin giderilmesi için artık olanak yoktur. Ne yazık ki
modern yaşam koşulları bu dönemde bir optimum kemik gelişimi için yardımcı değildir. Elle
yapılan işlerde azalma, motorlu taşıtların artışı ve okul programlarında beden eğitimi
saatlerinin azalması, genç kızların medya ve arkadaş baskısından etkilenip besin alımlarını
kısıtlaması, sık aralıklarla ve çok sayıda yapılan doğumlar, sigara ve kahve tüketiminin
artması da osteoporoz sıklığı ve riskini artırmış ve özellikle de genç kadınlarda bile ortaya
çıkması üzücü olmuştur. Bu nedenle toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve erkenden
önlem alınması çok önemlidir. Menopoz zaten her kadın için kaçınılmazdır.
Kalp hastalığı riski artabilir
Menopozla beraber pek çok kadında kalp hastalığı riskinin de arttığı görülür. Kalp hastalıkları
zaten yaşın ilerlemesi ile beraber de artmaktadır. Ancak WHI çalışması, hormon tedavilerinin
kalp hastalığı riskini arttırdığını düşündürdüğünden beri bu konuya ilgi azalmıştır.
HT ile ilişkili meme kanser riskindeki artış, çoğu kadının sandığından daha düşüktür aslında.

Diğer risk faktörleri özellikle ileri yaş, erken adet ve geç menopoz, 30 yaşından sonra gebelik,
aile öyküsü, obezite, radyasyon maruziyeti, hayvansal gıda, sigara alok kullanımı riskleri çok
daha belirgindir.
Sonuç olarak;
•Menopoz yaşamın doğal bir olayıdır.
•Overden salgılanan östrojenin yokluğu menopozla ilgili çeşitli belirtilerin ve fiziksel etkilerin
nedenidir.
•Menopoza karşı gelişen bireysel yanıtlar geniş bir dağılım gösterir.
•Hormon tedavisi kararı ciddi menopozal belirtileri olan hastalarda olası yarar ve riskler
değerlendirildikten sonra her hastaya özel olarak verilmelidir.
•Zaten her kadının HT'ne gereksinimi olmadığı gibi orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkan tüm
sorunlar için de çözüm olmamaktadır.
•Sağlıklı bir yaşam tarzı çoğu kadın için daha önemlidir. Yaşam kalitesini arttırıcı tedbirler
almak gerekir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20114.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Kampüste caz 3 kasım’da kayseri’de
26 yıldır Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, festival
klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konserlerine bu yıl da devam ediyor.
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Evrensel standartlarda Türkçe sözlü müzik yapma fikriyle yola çıkan, sesiyle ve etkileyici
sahne performansıyla Türk Caz müziğinin en beğenilen isimlerinden olan Jülide Özçelik,
Kampüste Caz kapsamında 3 Kasım 2016, Perşembe günü Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde
sahne alacak. Jülide Özçelik’e konserde gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut,
basta Efecan Tuncer ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan ülkemizin önde gelen caz
müzisyenleri eşlik edecek.
Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, 24 Ekim – 4 Kasım tarihleri
arasında Bursa, Manisa, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara’da cazın
coşkusunu ve heyecanını üniversiteli gençlerle buluşturacak.(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20115.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Murat Kekilli yazar adayı gençlerle
buluşuyor
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Gençlik Komisyonu (Genç TYB İstanbul), sanatçı
Murat Kekilli’yle sanat ve müzik söyleşisi gerçekleştirecek.
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Genç TYB İstanbul’un ‘Gençlerle Başbaşa’ adıyla hayata geçirdiği söyleşi etkinliği, gençlerin
edebiyat, kültür ve sanat dünyasından insanlarla bir araya gelmesini ve onların
tecrübelerinden istifade edilmesini amaçlıyor.
Bu kapsamda bu akşam saat 19.00’da gerçekleşecek olan etkinliğe müzik dünyasının özgün
ve vatanperver isimlerinden Murat Kekilli konuk olacak. Müzik ve sanat konularıyla ilgili
bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktaracak olan Kekilli, gençlerin sorularına da cevaplar
verecek.
TYB İstanbul Şubesi’nin Sultanahmet Kızlarağası Medresesi’ndeki seminer salonunda
gerçekleşecek olan etkinliğe katılım serbest olacak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20116.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak
Köpekleri
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un toplumsal tarihinin hemen her döneminde
gündelik yaşamın önemli bir parçası olan sokak köpeklerinin, dini, siyasi ve sosyolojik
dönüşümlerle değişen serüvenine ışık tutan bir sergiye ev sahipliği yapıyor: Dört Ayaklı
Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri.
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19. yüzyılın ortalarına kadar, ana yollara ve pazarlara açılan kesişme noktalarının dışında
İstanbul sokaklarının ıssız karakteri, şehir hayvanlarını gündelik hayata kazandıran başlı
başına bir olgu değerindeydi. Özellikle İstanbul’un Müslüman semtlerinde mahremiyetin
çatısı altındaki manevi hayat ile sokağın dünyevi hayatı arasındaki ilişki yeterince
kurulamamıştı. Bu uzaklık duygusu sokağı, İstanbul köpeklerine bir vatan olarak bağışlamıştı.
Kamusal mülkiyetin bekçiliğini yapan sokak köpeklerinin kaderi, giderek artan “çağdaş”
dünyaya yakınlaşma isteğiyle birlikte değişti. Batı’yı gören Osmanlı aydını İstanbul’un
görüntüsünü hiç de iç açıcı bulmuyordu; sokakları dar ve düzensizdi, evleri harabeden
farksızdı, ulaşım sistemi bozuktu, altyapısı yetersizdi. Bütün bu olumsuzluklara bir de Avrupa
şehirlerinde rastlanmayan köpeklerin kara bir bulut gibi gündelik hayatın üzerine çökmesi
eklenince, çağdaş dünyaya olan uzaklık iyice artıyordu. Osmanlı’nın dört ayaklı belediyesi,
Cumhuriyet’in iki ayaklı belediyesine dönüşürken, pozitif hayat anlayışı da köpekleri kent
tarihinden silmeye çalıştı.
Küratörlüğünü Ekrem Işın’ın, danışmanlığını Catherine Pinguet’nin üstlendiği sergi, 19.
yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte, fotoğraflar, seyahatnameler, kartpostallar, dergiler
ve gravürler gibi malzemelerle, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız, gündelik hayatımızda
önemli rolleri olan bu mahalle sakinlerinin İstanbul’daki geçmişini izliyor.
Dün açılan sergi 11 Mart 2017’ye kadar açık kalacak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20117.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

TYB’Lİ gençler Yahya Kemal’i anacak
TYB Gençlik Birimi "Gençler Üstadları An(l)ıyor: Yahya Kemal" programı ile programlarına
devam ediyor. Gençler, vefatının 58. yılı münasebeti ile Yahya Kemal Programı düzenliyor.
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2 Kasım Çarşamba akşamı 19:00'da yapılacak olan anma-anlama programı "Gençler Üstadları
An(l)ıyor" seri programlarının ikincisi olacak. İlk programında bilge kral Aliya'yı hatırlayan
ve hatırlatan gençler bu sefer Yahya Kemal üzerine eğilecek.
Konuşmacıların Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu ve Doç. Dr. Mehmet Can Doğan olacağı
programda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencisi Öznür Selen Kemaloğlu da moderatörlüğü
yürütecek.
Yer: TYB Mehmet Akif Divanı
Adres: Sümer 1 sokak 11/9 Kızılay-Ankara
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20118.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Denizi olmayan diyardan kıtalar arası balık
ihracı
Denize kıyısı olmayan ancak sınırları içerisinde yer alan barajlarında üretilen alabalıkları 15
ülkeye ihracat eden Kahramanmaraş, kıyı kentleriyle yarışıyor.
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Menzelet Barajı'nda yer alan alabalık ve yayın balığı üretim çiftliğinde incelemelerde bulunan
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, 2015 yılında 2 bin
500 tonun üzerine alabalık ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Her yıl balık ihracatının artarak devam ettiğini kaydeden Emiralioğlu, "Kahramanmaraş
ilimizin denize kıyısı yok ama Elbistan ilçemizden doğan Ceyhan Nehrimiz var. Ceyhan
Nehri özellikle üzerine kurulan barajlar sayesinde hem enerji üretimine hem tarımsal üretime,
hem içme suyunun yanında alabalık üretimi kapsamında balık çiftliklerinin kurulmasına
imkan sağlıyor" dedi.
Kahramanmaraş'ta ihracatın büyük bir kısmının alabalık çiftliklerinden gerçekleştirildiğini
vurgulayan Emiralioğlu, şunları kaydetti:
"2015 yılı içerisinde 2 bin 500 tonun üzerinde alabalık ihracatı gerçekleştirdik. Rusya başta
olmak üzere, Avrupa ve Ortadoğu’dan 15 ülkeye ilimizden doğrudan alabalık ihracatı
gerçekleştirildi. Bu yapılan ihracat iki şekilde oluyor. İlki müdürlüğümüz tarafından sağlık
sertifikası verilen doğrudan balık ihracatı şeklinde ilgili ülkelere ihraç ediliyor. Birde ilimizde
bulunan balık işleme tesislerince yapılan alabalık ihracatımız var. Buradan dondurulmuş balık
şeklinde Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20119.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

FETÖ'nün "abileri" çalınan soruları
ezberletmiş
Kayseri'de, askeri liselere giriş sınavında usulsüzlük yapıldığına ilişkin mahkemece kabul
edilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çalınan soruları öğrencilere
ezberlettiği ve kimseye söylememeleri konusunda Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiği
bilgisine yer verildi.
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FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü
Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il
imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede
sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanunu ile Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı
altında birleştirildi.
Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, örgütün öğrenci evinde yaklaşık 1 yıl "abilik" yapan
Ö.K'nin, 2014'te Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği, 2013 yılı Askeri Liselere Giriş
Sınavı'nda usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialarının bulunduğu dilekçede yer alıyor.
Ö.K'nin dilekçesinde, sorumlusu olduğu 3 öğrenciye 2013 yılı nisan ayındaki sınavdan bir
gün önce soru ve cevapların başka bir "abi" tarafından verildiğini ve bu sorulardan 80'inin
sınavda çıktığını belirttiği ifade edilen iddianamede, bu kişinin dönemin ÖSYM Başkan
Yardımcısı Ömer Pekşen'e konuyu anlattığı ancak işlem yapılmadığının anlaşıldığı
kaydedildi.
İddianamede, örgüte ait evde sınav soru ve cevapları ezberletilen öğrencilerin, bunları
kimseye anlatmamaları için de 'Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiği, öğrencilere
soru ve cevapları ezberleten Mehmet Kocatürk'ün kağıtları daha sonra lavaboda yaktığı bilgisi
verildi.
Ö.K'nin daha sonra alınan ifadesinde de yaşadıkları nedeniyle cemaatten koptuğunu ancak
"Selim ve Gökhan" isimli abilerin kendisini ikna ettiğini, yeniden cemaat evlerine öğrenci
kazandırma çalışmalarına başladığı, ancak "kapıcı çocuğu olmasın ezik olur, çok zengin
olmasın, başka bir herhangi bir tarikat mensubu olmasın" gibi kriterler konulduğu için tekrar
cemaatten koptuğunu anlattığı ifade edildi.
- Soru kitapçıkları kasıtlı olarak imha edilmiş
ÖSYM Başkanlığının bahse konu soruşturmadan 27 Şubat 2014 tarihinde haberdar edildiği
belirtilen iddianamede, ÖSYM'nin, talep edilmesine rağmen Kayseri'den 2013 ALS'ye giren
öğrencilerin soru kitapçıklarını imha edildiği gerekçesiyle göndermediği, hukuksal sürece
girmiş ve delil niteliğinde olan 2013 ALS evrakının hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
hem de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talebine rağmen kasıtlı olarak imha edildiğinin
ve bu şekilde delillerin yok edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, ÖSYM Başkanlık makamının çalışma odasının 19 Kasım 2015 günü
temizlenmesi sırasında 15 adet Kayseri'de 2013 yılında ALS sınavına giren adaylara ait soru
kitapçığı, 16 adet itiraz inceleme raporu ve 2013 ALS Sosyal Bilimler oturumuna ait 2
sayfalık çalışma notunun bulunarak kurye vasıtasıyla KayseriCumhuriyet Başsavcılığına
ulaştırıldığına dikkat çekildi.
Sınav soru ve cevaplarının ezberletildiği ileri sürülen ve tanık olarak ifadesine başvurulan
öğrencilerden M.P, 6. sınıftan itibaren babasının arkadaşının tavsiyesiyle cemaate ait öğrenci
evlerinde kalmaya başladığını dile getirerek, Ö.K'nin sınava 2 gün kala kendilerini başka bir
eve götürdüğünü, burada tanımadığı 3 kişiden birinin kendisine ve arkadaşlarına 80 sorudan
ibaret deneme sınavı vererek ezberlemelerini söylediğini belirtti.
Bu kişinin kendilerine askeri liseler sınavında bu soruların çıkacağı söylemediğini kaydeden
M.P, kendilerine verilen sorulardan 60'ının aynen çıktığını, geriye kalan 20 sorunun da
şıklarının yerlerinin değiştirilmiş olduğunu fark ettiğini ancak heyecanlandığı için sınavda
başarısız olduğunu anlattı.
Soruların bulunduğu fotokopiler kendilerine dağıtılmadan önce Kur'an-ı Kerim'e el
bastırılarak, evde olup bitenleri kimseye söylememeleri için yemin ettirildiğini belirten M.P,
fotokopilerin da daha sonra kendilerinden geri alındığını aktardı.
- "Kitapçığı açtığınızda şaşırdığınız belli etmeyin"
Tanık olarak ifadesi alınan T.F.B adlı öğrenci de kendilerinden sorumlu abilerin kaldıkları eve
üzerilerinde bir kolej ve bir dershanenin isimleri yazan 3 kitapçık getirdiklerini, sınava bir
hafta kala bu evden hiç çıkarılmadıklarını, kendilerine yemin ettirilerek soruların
ezberletildiğini ve bu soruların benzerlerinin sınavda çıkacağının söylendiğini kaydetti.
Nisan 2013'te girdiği sınavda soruların kendisine ezberletilen sorular olduğunu ancak şıkların
yerinin değiştirildiğini fark ettiğini belirten T.F.B, ismini "Enes" olarak bildiği kişinin
kendilerine kitapçıkların üzerinde oynama yaparak işlem yapmalarını, soruların altını
çizmelerini, kitapçığı açtıklarında şaşırdıklarını belli etmemelerini, salonda kamera olduğunu,
sınavın sonuna kadar beklemelerini, erken çıkmamalarını, dışarı çıktıklarında çok iyi geçti
dememelerini söyleyerek telkinlerde bulunduğunu, sınav çıkışında doğruca eve gitmelerinin
söylendiğini ifade etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "Sipahi" rumuzuyla gizli tanık olarak ifade veren kişi
de cemaat evinde kalan çocuğu ile 2 arkadaşını askeri lise sınavlarına hazırlayan "Selim" kod
adlı Sinan Ekin'in, eşinin nüfus cüzdanındaki başı kapalı fotoğrafını değiştirmesini istediğini,
oğlunun cemaat dershanesinde kaydının askeri okul sınavlarında sorun olabileceği için
kaydını silerek paravan başka bir dershaneye kayıt yaptırdıklarını söylediğini bildirdi.
Yazılı sınavı kazanan oğlunun mülakat için gittiğinde heyette cemaat evinde tanıştığı bir
kişinin de olduğunu gördüğünü anlatan gizli tanık, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kişi kendisini tanımamam için işaret verdi. Bunun üzerine Selim'i arayarak buluşmak
istedim. Buluştuğumuz yerde Selim ile 4 kişi daha vardı. Çocuğumun anlattıklarını Selim'e
sordum. Bana 'Bu teşkilatın içine temiz insanların girmesi için uğraşıyoruz, bu gayet
normaldir" dedi. Buluşma yerine gelen kişiler arasında görsel ve yazılı basında adı geçen
'emniyet imamı' olarak bilinen Osman Hilmi Özdil de vardı."
Gizli tanık ifadesinde, örgütün Kayseri emniyetinden sorumlu imamının Haşim Emirdağı,
Bando Astsubaylık Okuluna çocuğunu kaydettirmesi konusunda baskı yapan kişinin ise "il
imamı" Sıtkı Baş olduğunu öne sürdü.
- 6. sınıf öğrencileri oyunla cemaate kazandırılmaya çalışılmış
İddianamede ifadesine başvurulan S.C ise kendisinin örgütle 2012 yılında Erciyes
Üniversitesi Turizm Fakültesinde eğitim gördüğü sırada gittiği Boydak Erkek Öğrenci
Yurdu'nda "Selim" kod adlı Sinan Ekin sayesinde tanıştığını belirtti.
Örgüte ait evlerde yaklaşık 1 yıl kadar kaldığını anlatan S.C, kendisinin de içerisinde
bulunduğu 2012 öğretim yılı dönemindeki yapılanma hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu yapı ilköğretim ve liselerde ayrı, üniversitelerde ayrı örgütlenmekteydi. Her öğrenci evi
birbirinden bağımsızdı ve kendi abisine karşı sorumluydu. Genelde yapıya yeni dahil olan
öğrencilere gizlilik kuralları çerçevesinde kod isim veriliyordu. 6. sınıflar 60'lar olarak
adlandırılır bu grup öğrenciler cemaate alışması için sadece oyun amaçlı ve sosyal aktivite
kapsamında evlere gelmeleri sağlanır. 7. sınıflar 70'ler olarak adlandırılır, bu öğrencilere
genellikle askeri disiplin ile davranılır, bunlar ile evde kalan diğer kişilerin muhatap olması
kesinlikle yasaktır. 8. sınıflar 80'ler olarak adlandırılır. Bunlar ile sadece ev abisi ilgilenir,
diğer evde kalan kişilerin ya da ev abilerinin ilgilenmesi yasaktır. 7-8 evin bağlı olduğu bölge
abisi vardır, bu abinin görevi ise evlerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve evlere finansman
sağlamaktır."
- Soru kitapçığı üzerinde göstermelik işlemler yapılmış
İddianamede, ÖSYM Başkanı'nın makam odasındaki temizlik sırasında ele geçirilen soru
kitapçıklarının bilirkişi inceleme raporlarına da yer verildi.
Yapılan incelemede, A.A'nın matematik testinde 30 sorudan 28'ini doğru, 2'sini yanlış olarak
cevapladığı, doğru cevapladığı 28 sorunun 16'sında ya sorulan sorunun çözümü ile ilgisi
olmayan birtakım matematiksel işlemler yapılarak ya da bilinen cevaba yönelik fakat gerçek
çözümle ilgisi olmayan bir takım göstermelik işlemler yapılarak doğru cevabın işaretlendiği
görüldüğü belirtildi.
C.H'nin de aynı testte doğru olarak cevapladığı 23 sorunun bir çocuğunu hiç işlem yapmadan
işaretlediği ve işlem yaptığı sorularda ise sonucu bulmaya yeterli işlem yapmadan cevaba
yönelik, gerçek çözümle ilgisi olmayan birtakım işlemlerle doğru cevapları işaretlediğinin
tespit edildiği ifade edildi.
M.Ö'nün doğru olarak cevapladığı 30 sorunun 11'inde, M.U'nun 29 sorunun 11'inde, M.S'nin
27 sorudan 12'sinde, E.F.J'nin 29 sorunun 6'sında, Y.K'nin 27 sorudan 19'unda, A.A'nın 29
sorunun 19'unda, Ş.F.A'nın 26 sorunun 21'inde, S.A'nın 29 sorunun 13'ünde, O.E'nin 27
sorunun 8'inde, S.K'nin 29 sorunun 10'unda, F.C.G'nin 26 sorunun 14'ünde, R.K'nin 20
sorunun 11'inde, M.N.Ö'nün 25 sorunun 13'ünde diğer öğrenciler gibi ya sorulan sorunun
çözümü ile ilgisi olmayan birtakım matematiksel işlemler yaparak ya da bilinen cevaba
yönelik fakat gerçek çözümle ilgisi olmayan bir takım göstermelik işlemler yaparak doğru
cevabı işaretlediklerinin belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20120.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

‘Fetullah’ adını değiştirdi
Kayseri’de yaşayan inşaat işçisi 20 yaşındaki Fetullah Doruk, ismini değiştirmek için
mahkemeye başvurdu. 15 Temmuz olaylarından etkilenen gencin ön ismi mahkeme kararıyla
değiştirilerek Veysel oldu. Yeni ismiyle askere gitmeye hazırlanan Veysel Doruk, FETÖ
olaylarından dolayı Fetullah isminin kendisinde “vatan haini” çağrışımı yarattığı için adını
değiştirdiğini söyledi.
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‘Fetullah’ ismiyle askere gitmek istemedi
İstanbul’da inşaat işçisi olarak çalışan Fetullah Doruk, 15 Temmuz olaylarında Çekmeköy
Meydanında demokrasi nöbetleri tuttuğunu anlattı. Akrabasının düğününe gitmek için Sabiha
Gökçen Havaalanına giden genç vatansever amcasının hava meydanında adını ‘yüksek sesle
çağırmasıyla’ adeta kendisini vatan haini gibi görmesinden dolayı isim değişikliğine gitmeye
karar verdi. Fetullah Doruk, “15 Temmuz olaylarından bir hafta sonra uçak ile Kayseri’ye
dönüyorduk. Havaalanında amcam yüksek sesle adımı söyleyerek bana seslendi. O anda
herkes bana bakıyordu. FETÖ’nün yaptığı olaylardan etkilenmiştim. O anda kendimi bir vatan
haini gibi hissettim. Herkesin bana hain gözüyle baktığını düşündüm. Kayseri’ye gelir gelmez
babama adımı değiştirmek istediğimi söyledim. Ailem de bana bu düşüncem de destek oldu.
Mahkemeye başvurdum ve adımı değiştirdim. Allah’ın izniyle birkaç gün sonra askere
gideceğim. Fetullah ismiyle askere gitmek istemedim “dedi.
İsim değişikliğine aile desteği
Fetullah Doruk Kayseri Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe yazarak ön adını
değiştirmek istediğini gerekçesiyle bildirdi. Mahkeme genç vatanseverin bu isteğini haklı
görerek, davayı kabul etti. Fetullah Doruk’un ön adı mahkeme kararı ile değiştirilerek Veysel
ismini aldı. Vatani görevini yapmak için kışlaya gidecek olan Veysel Doruk, yeni ismi ile
vatani görevini yerine getirecek.
Baba Kadir Doruk, ismini değiştirmesinde oğluna tam destek verdiğini dile getirdi. Oğluna
babasının ismini verdiğini belirten Kadir Doruk, “Yeni adıyla oğlum Veysel’e doğduğunda
babamın ismi olan Fetullah adını koymuştuk. Anadolu’da bu kültür yaygındır. Babalarımızın
ismini erkek çocuklarımıza koyarız. Bu günlere geleceğimizi bilemezdik. Bu güne kadar
adından rahatsız olmayan oğlum, FETÖ olaylarından etkilenerek bu ismi istemedi. Kendisine
hak verdim ve değiştirmesine destek oldum” şeklinde konuştu. Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20121.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

‘O uçaklar’ düdüklü tencere olmuş
Havacılık Tarihi Araştırmacısı Rıfat Bayrak, Kayseri’de gömülü uçak olduğu iddialarının
gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan Hava İkmal Bakım Merkezi Çıraklık Okulunda
eğitim gören ve bir dönem çalışan Erciyes Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Şahin
de uçakların ihale ile satışa çıkarılan hurdalarının, düdüklü tencere yapımında kullanıldığını
ifade etti.
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30 yıldan bu yana Kayseri Tayyare Fabrikası ile ilgili incelemelerde bulunan ve 1995 ile 2005
yılları arasında Uçan Türk dergisinde, Kayseri havacılık tarihine dair 150’ye yakın makalesi
yayımlanan Havacılık Tarihi Araştırmacısı Rıfat Bayrak, yaptığı incelemelerde Kayseri’de
gömülü uçak olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadığını belirtti.
Konuyla ilgili olarak İstanbul ve İzmir’deki havacılık tarihçilerinin söylentileri üzerine, 1994

yılında zamanın Hava İkmal Komutanı Ergun Beligen’e müracaat ettiğini dile getiren Rıfat
Bayrak, Paşa’nın kendisine böyle bir şeyin mümkün olmadığı şeklinde yanıt verdiğini söyledi.
Daha sonra Bakım Merkezinde çalışan işçiler ve emeklilerle görüşmeler yaptığını, söz konusu
uçakların hurdalarının 5 adet sandığa konularak korunduğu bilgisine ulaştığını söyleyen Rıfat
Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uçakların kanatları ile gömülmesi mümkün değil”
“Basında, bunların bizim uçaklarımız olduğu Amerikalıların bize darbe vurduğu da söylendi.
Tamam, Amerikalılar bize Marshall yardımı ile darbe vurmuştur ama bunlar bizim ürettiğimiz
uçaklar değil, Almanya’nın 1 saatte ürettiği 72 Focke Wulf 190 A3. 4101-4172 seri numarası
ile Türk Hava Kuvvetlerinde kullanılmış, Bursa’daki 1, 2, 3, 4 ve 5’inci bölüklerde
kullanılmış, daha sonra servis dışı kaldığında Kayseri’ye getirilmiş, hurdaya ayrılmış
alüminyum gövdeli uçaklar bunlar. Ama motorlarının ne olduğu hakkında bilgim yok. Bunlar,
Almanya’nın geliştirdiği çift radyan çok değerli ve yüksek tırmanış özelliğine sahip motorlar.
Bunlar nakledilirken ya da depolanırken kanatlarından ayrılır. Basında çıkan bazı haberlerde
kanatları ile gömüldüğü ifade ediliyor. Böyle bir şey mümkün değil.”
Almanya’dan alınan 72 uçağın yalnızca 15’inin Kayseri’ye getirildiğini de dikkat çeken Rıfat
Bayrak, dedektör aramalarındaki tespitlerinde, uçak pistlerine yerleştirilen ızgaralardan
kaynaklandığını ifade etti. Rıfat Bayrak, “Zemin beton değil toprak, uçakların rahat inip
kalkması için bazı parçalar konmuş olabilir, ızgara şeklinde. Bu, yurt dışındaki uçak
pistlerinde de kullanılan bir sistem. Dedantörle aramada buna rastlanmış olabilir ama 50-60
uçağın gömülü olması gibi bir durum söz konusu değil, ancak 5 sandık çıkabilir ama
çıkmayabilir de. Eğer çıkarsa havacılık tarihi açısından güzel olur, tüm dünyanın gözleri
bizim üzerimizde olur” diye konuştu.
“Böyle bir şey duymadım, mantık dışı…”
Öte yandan 1956 yılında ve 1964 yılları arasında Hava İkmal Merkezi Çırak Okulunda eğitim
gören ve 5 yıl da teknik ressamlık bölümünde çalışan Erciyes Üniversitesi eski Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Şahin de çalıştığı dönem içerisinde bu şekilde bir söylenti duymadığını dile
getirdi. İddiaların mantık dışı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Olayın yapıldığı
iddiası 1947’ye aittir. O tarihte biz orada değildik ama buna benzer bir olay cereyan etmiş
olsaydı, mutlaka duyulurdu, çünkü bunun gizlenmesi mümkün değil. 50 uçağın gömülmesi
çok önemli bir olaydır. Basında iddia edildiği gibi, birkaç kişinin arasında gizli kalabilecek bir
durum değildir. Hele hele 1947 yılının şartlarını düşünecek olursak, o tarihte Türkiye’de
dozer, greyder ve saire gibi büyük iş makineleri henüz yoktu. Böyle bir işlemin kazma-kürek
ile yapılması lazım. Çok devasa çukurların kazılması ve o uçakların gömülmesi için ekip
olması gerekir ve biz fabrikaya girdiğimiz tarihte de o insanların hala fabrikada çalışıyor
olması; mutlak surette vaktiyle böyle bir olay olmuştu diye anlatmaları gerekir. Bunların
hiçbiri söz konusu olmadığı gibi, bu olay tümüyle mantık dışıdır” dedi.
“Kayseri metal endüstrisi Bakım Merkezinin hurdalarından doğdu”
Uçak filolarına yenileri dahil edildiğinde, eskilerin vekalet yedeği adı altında Hava İkmal
Bakım Merkezinde bekletildiğini, daha sonra da hurdalığa ayrılarak satışa çıkarıldığını
belirten Prof. Dr. Mehmet Şahin, alüminyum gövdeli Focke Wulf 190 A3 uçakların satışa
çıkarılan hurdalarının, Kayseri metal endüstrisinde eşya yapımında kullanıldığını söyledi.
Özellikle Ulubaş marka termo ve alüminyum gövdeli düdüklü tencerelerin bu hurdalarla imal
edildiğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, “Bu hurda uçak parçalarının ilk topluca satıldığı tarih
1958 yılıdır. O tarih Türkiye’nin çok ciddi döviz sıkıntısı yaşadığı, birçok ham maddenin
tedarikinde zorluklar çekildiği bir dönemdir. O zorluklar neticesinde de aynı yılın Haziran
ayında bir devalüasyon yapılmış ve doların değeri 2,80 liradan 9 liraya çıkmıştır. Böyle
sıkıntılı bir dönemde o hurdalık satılmış ve orada bol miktarda bulunan alüminyum hurdalar
Kayseri’deki henüz büyüme aşamasında olan küçük çaplı sanayiciler tarafından satın alınmak
suretiyle kapı kolundan, düdüklü tencereye, dikiş makinesi gövdesi yapmaya uzanan bir

sürecin başlamasına yol açmıştır. Mesela termo ve Ulubaş düdüklü tencereleri o malzemeler
kullanıldıktan sonra büyük firmalar haline gelmişlerdir. Bütün bunları piyasada yapan ustalar
da Hava İkmal Merkezinden yetişen işçilerdir. Düdüklü tencere, dikiş makinesi gibi üretim
yapanlar daha sonra şirketleşmeyi öğrenmişler. 70’li yıllardan sonra da o insanların çocukları
ve torunları bugünkü Kayseri sanayinin temelini oluşturmuşlardır. Bir başka deyişler, bugün
Kayseri’de metale dayalı ne kadar endüstri varsa hepsinin anası, atası Hava İkmal Bakım
Merkezidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20122.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

6 araç birbirine girdi
Kayseri’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde maddi hasar meydana
geldi.
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Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi Büyükşehir Belediyesi önü alt geçit çıkışında meydana
gelen trafik kazasında 35 MDR 48, 38 VZ 715, 38 HB 013, 38 AF 041, 38 ZV 049 ve 38 BT
275 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar
meydana geldi. Kazanın ardından polis ekipleri trafiğin kontrollü olarak akmasını sağlarken,
kaza yerinde de inceleme yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20123.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Traore’den muhteşem gol
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında sahasında Bucaspor’u 1-0 mağlup
ederek gruplara kaldı.
28 Ekim 2016 Cuma 14:51
Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore’nin düzgün vuruşunda meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Umut Sönmez'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.
73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Taşkıran’ın vuruşu auta gitti
86. dakikada ceza sahası içine gelen ortaya Traore’nin şutunda meşin yuvarlak direğin
üstünden auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Çağatay Şahan xx, Osman Karakaş xx, Soner Maraş xx
Kayserispor: Ahamada xx, Mabiala xx (Leven dk. 85 ?), Samba Sow xx, Kubilay Sönmez xx
(Mijailovic dk. 74 xx), Umut Sönmez xx (Mert Özyıldırım dk. 90 ?), Stevanovic xx, Murat

Duruer xx, Mert Ilıman xx, Traore xxx, Erkam Reşmen xx, Umut Bulut xx
Yedekler: Muammer, Deniz Türüç, Nakoulma, Ufuk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Bucaspor: Kurtuluş xx, Emre Toraman xx (Mehmet dk. 59 x), Zafer Çevik xx (İbrahim Şirin
dk. 77 x), Onur Alkan xx, Emin xx, Adil xx, Burak Aydın xx (Abdullah dk. 68 x), Emre
Özkan xx, Murat Akyüz xx, Erkan xx, Veli xx
Yedekler: İlyas Çakmak, Kemal Mert, Sancar, Ahmet Tamet
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Gol: Traore (dk. 16) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Stevanovic, Umut Bulut (Kayserispor), Veli Kızılkaya (Bucaspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20124.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6735 sayılı kanunun Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren borçların yapılandırma süresinin 25 Kasım 2016 tarihine kadar
uzatıldığını söyledi.

28 Ekim 2016 Cuma 15:34

Vergi borcu yapılandırması için son gün olan bir ay daha uzatılmasının bir fırsat olduğunu
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları, SGK ve belediye alacakları, gümrük vergileri, trafik, nüfus, seçim, karayolu geçiş
ücreti alacaklarının yeniden yapılandırılmasının büyük bir imkan olduğunu kaydetti.
Melikgazi Belediyesi, 6552 sayılı Kanun’la bazı alacakların yeniden yapılandırılması
kapsamında Emlak ve çevre temizlik vergisi borçları ile bunlara bağlı vergi cezalarını
yapılandırmak isteyen vatandaşlar için çeşitli ikramlarda bulduğunu ifade eden
BaşkanBüyükkılıç, “Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim
yapılmamaktadır. Ancak bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve
zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda
belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı
alınmayacaktır. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, Melikgazi Belediyesi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ödenecek tutarların taksitini ödeyebilecektir.” dedi.
Başkan Büyükkılıç, vergi borçlarının yapılandırılması için sürenin 1 ay uzatıldığını belirten ve
borçlarını ödemek isteyen vatandaşların bu süre içinde başvurmaları gerektiğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20125.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Fransız Jean-Juc Müslüman oldu
Fransa'da yaşayan Jean-Juc, Kayseri İl Müftülüğündeki törenle Müslümanlığı seçerek
Muhammed Ali adını aldı

28 Ekim 2016 Cuma 16:45

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jean-Juc, İl Müftüsü Şahin Güven
tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslümanlığı seçti.
Müslüman olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Jean-Juc, ismini de Muhammed Ali olarak
değiştirdi.
İhtida merasimine Juc'un eşi ve ailesi de katıldı.
İl Müftüsü Güven, ihtida merasiminde İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.
Müslümanlığı seçen Muhammed Ali'ye İhtida Belgesi'nin yanı sıra Diyanet İşleri
Başkanlığının yayınlarından çıkan Fransızca Kur'an-ı Kerim Meali ve İslam İlmihali hediye
edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20126.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Taksi şoförlerinin ‘T’ plaka mağduriyeti
Kayseri’de taksicilik yapan Metin Uşan, ticari araçlara Özel Taşıt Vergi (ÖTV) indirimini
açıklanmasından sonra sıfır kilometre araç aldığını, diğer aracını sattığı için vergi dairesinde
plakalarının aktif hale gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını söyleyerek, yetkililerden
yardım istedi.
28 Ekim 2016 Cuma 17:27

Ticari araçlara ÖTV indirimini öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sıfır
kilometre araç almak için harekete geçen Kayserili taksiciler, araçlarını aldıktan sonra
kullandıkları araçlarını sattı. Yeni araçları üzerine alan taksiciler, plakalarını aktif hale
getirmek için vergi dairesine gittiklerinde, olumsuz cevap aldı. Plakalarının vergi dairelerinde
aktif halde görünmediğini öğrenen taksiciler, ne yapacaklarını şaşırdı.
28 gündür plakasının aktif hale gelmediğini ve bu yüzden dolayı taksicilik yapamadığını
söyleyen taksi şoförü Metin Uşan, yetkililerden yardım istedi. Uşan, “07.09.2016 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan ticari taksilere ÖTV indiriminden dolayı mağdur oldum.
Yaklaşık 1 ay sonra Kayseri Şoförler Odası’nın ‘Aracını satmayın, çekme belgesi almayın’
uyarını geç bildirmesinden dolayı mağduriyet yaşamaktayız. Sadece Kayseri’de değil,

Türkiye genelinde büyük bir sıkıntı yaşanmaktadır. Yaklaşık 28 gündür durağımda
çalışamıyorum” ifadelerini kullandı.
ÖTV indirimden faydalanarak araçlarını aldıklarını ama plakalarını takamadıklarını kaydeden
Uşan, “Araçlarımızın plakaları vergi dairelerinde aktif görünmüyor. Ocak ayından beri
odamızla alakalı bir sıkıntımız yok. Vergi borcumuz yok. İşimizi bu zamanda kadar güzelce
yaptık ve vergi dairelerinde aktif durumdayız. Aidat borcumuzda yok. Vergi dairesinde
plakayı takacağımız zaman aktif durumda olmadığımız söyleniyor. Sistem görmüyormuş.
Bizler devlet büyüklerimizden özellikle Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan yardım
istiyoruz. ÖTV indirimi gibi güzel bir fırsat sunup eski aracımızdan kurtulmamıza vesile
olmuşlar ama vergi dairelerindeki aksaklıklardan dolayı mağdur oluyoruz” diye konuştu.
Bir başka taksici Mustafa Özdemir de, “Yasa çıktıktan sonra biz plakalarımızı çekmiştik.
Şimdi vergi dairesine gittiğimizde sistem görmediği için bizim araçlarımız aktif hale
gelmiyor. Aracımı 20 günden beri kullanamıyorum. 20 günden beri mağduruz. Bu yüzden
dolayı işte yapamıyoruz. Ailemizde sıkıntıya düştü. Evimize ekmek götüremiyoruz. Buna bir
çare bulunmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20127.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Banka mağdurları tazminat alabilecek
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un
''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar'' maddesini ihlal ettikleri
gerekçesiyle para cezası verilen 12 bankaya, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için belirsiz
alacak davası açılmaması uyarısında bulundu.

28 Ekim 2016 Cuma 18:49

Şahin, birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, Rekabet Kurulunun 12 bankaya 1
milyar 117 milyon liralık ceza kestiğini anımsattı.
21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 arasında gerçekleşen 33 milyon bankacılık işleminde
mağduriyetler tespit edildiğini belirten Şahin, buradaki mağdurların tüketiciler, şirketler ve
kamu tüzel kişilikleri olduğunu söyledi.
Kimi tüketicilerin çektiği krediden kimisinin de mevduat faizinden dolayı zarara uğratıldığını
dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Bankalar, kendi aralarında yatırımcıları ve para çekenleri zarara uğratma konusunda bir
kartel oluşturdu. Bu, tespit edildi, uzun bir yargılama yapıldı ve bu yargılama sonunda da
netleşti. Mağdur olanların paralarını geri almalarının yolu açıldı. 12 bankaya ceza kesildiği ve
12 bankanın kartel oluşturduğu haberleri doğru ancak yeniden bir mağduriyet yaşanmaması
için şuna dikkat edilmesi gerekiyor, bu dört yıllık dönemde çekilen kredilerin, kredi kartı
işlemlerinin, mevduat işlemlerinin hepsinde 12 bankanın dahli yok. Özellikle çok kullanılan
konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde 5 bankanın karteli söz konusu. Biz bu 12 bankadan
birinden konut kredisi çekmişsek, 12'sine dava açma hakkımız yok, 5'i kartel oluşturmuş,
onlara açabiliriz.

Gümrük Bakanlığı, Rekabet Kurulundan hesaplamaları istedi. Yeni mağduriyetlerin
oluşmaması için belirsiz alacak davası açılmasın, bunu yaparsanız fazladan masraf ödersiniz
çünkü henüz rakam belli değil, hesaplamaların sonuçlanması lazım."
Zarara uğrayan tüketicilerin 3 kata kadar tazminat alma hakkı bulunduğuna dikkati çeken
Şahin, hakimlerin bu tazminat hakkına ilişkin farklı yorum yapamayacaklarını anlattı.
Şahin, "Bazı hakim bir katına, bazı hakim üç katına kadar karar verebilir' diye bir yorum
yapılıyor. Dava kabul edildiyse 3 katına kadar tazminata hükmetmek zorundadır, yorum
yoktur. Müracaatlar için 10 yıllık bir zaman aşımı var. 2017 yılının 21 Ağustos'una kadar ilk
kredi çekenler mutlaka müracaatta bulunmalı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20128.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

KÖŞEBAŞI
Köşebaşı bu haftada önemli meselelere farklı açıdan yaklaşıyor

28 Ekim 2016 Cuma 19:08

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20129.html
Erişim Tarihi: 28.10.2016

Mağdur edebiyatı moda oldu
Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan kişisel sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı paylaşımda bu aralar Kayseri’de FETÖ’cülerin mağdur edebiyatının moda olduğunu
söyledi.

29 Ekim 2016 Cumartesi 12:02

Bazı Sivil Toplum Temsilcilerinin de buna alet olduğunu kaydeden Erkan, “Ey gafiller bunlar
değil, 246 şehit ve 2500’e yakın gazi aileleri mağdur. 15 Temmuz saat 11’de meydanlara
koşan binlerce vatan sevdalısı garip gureba mağdur. 30 gün Reis istedi diye meydanları hınca
hınç dolduran yiğit yürekler, yiğit bacılar mağdur...” ifadelerini kullandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20130.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Avşar Aslan’ın acı günü
Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı ve AK Parti 25.-26. Dönem Kayseri Milletvekili adayı Avşar
Aslan amca oğlu olan Hacı Ali Aslan’ı kaybetti.

29 Ekim 2016 Cumartesi 12:04

Aslan’ın Ankara’da ikamet eden amcaoğlu emekli polis Hacı Ali Aslan önceki gün vefat etti.
Memleketi Kayseri’ye getirilen Aslan’ın cenazesi Hunat Camii’nde öğle namazından sonra
kılınan
cenaze
namazının
ardından
Şehir
Mezarlığında
toprağa
verildi.
67 yaşında vefat eden emekli polis Hacı Ali Aslan evli ve 4 çocuk babasıydı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20131.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Yabancı dil ders saatlerini artırmak verimli
olmaz
Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen Kayseri İl temsilcisi Aydın
Kalkan, Sendika Genel Merkezinin ilgili çalışması kapsamında, yabancı dil ders saatlerini
artırmanın verimli öğrenme sağlamayacağını söyledi.

29 Ekim 2016 Cumartesi 12:05

Eğitim-Bir-Sen genel merkezinin hazırladığı‘ Beşinci Sınıfın Yabancı Dil Dersi Ağırlıklı Hale
Getirilmesi: Zorluklar, Riskler ve Alternatifler’ başlıklı analizle ilgili bilgi veren Başkan
Aydın Kalkan, “Ders saatlerinde, haftalık ders programında yabancı dil derslerinin
artırılmasının üreteceği diğer sorunlara gözümüzü kapatmamızı kimse beklemesin. Bunu
sendikacı olarak da, eğitimci olarak da, veli olarak da yapamayız, yapmayız.” dedi.
Yabancı dili öğretemediğimiz gibi fiili bir durum var
Yıllardır süregelen ‘neden yabancı dil öğretemiyoruz’ ya da ‘yabancı dili neden
öğrenemiyoruz’ tartışmasının, ‘5. sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı olması’ hedefini içeren söz
konusu açıklamayla yeni bir boyut kazandığını kaydeden Aydın Kalkan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Yabancı dil konusundaki sıkıntının kaynağı ‘sistemin yetersizliği mi, öğrencilerin isteksizliği
mi’ sorusuna yönelik netlik ve asgari müşterek sağlayacak bir cevap henüz ortada yok. Buna
rağmen, yeni bir düzlem ve yöntem oluşturma iradesi ortaya konulmuştur. Dolayısı ile 5.
Sınıfta ağırlıklı yabancı dil uygulamasının yeni bir bakışla Avrupa Dil Portfolyesinin önerdiği
ve tüm dünyanın uyguladığı gerçekçi bir bakışla yeniden ele alınması gerekir.”
Yabancı dilin iyi bir şekilde öğretilebilmesi için, sadece ders saatlerini artırmaya yönelik bir
yaklaşımdan kesinlikle kaçınılmalı ve sistemin diğer bütün unsurları birlikte değerlendirilmesi
gerektiğini kaydeden Başkan Aydın Kalkan, “Bu çerçevede, mevcut yabancı dil öğretimi
niteliğini artırmaya ve öğrencilerin yabancı dili konuşmalarını teşvik eden çalışmalara öncelik
verilmelidir. Yabancı dilin öğretilmesi konusunda çeşitlendirmeye gidilmelidir. Bu çerçevede,
sadece okulda müfredata bağlı bir yaklaşım yerine, müfredat dışı etkinlikler desteklenmelidir.
Sonuç olarak, konuya ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyor, eğitim sistemine zarar vermeyecek
ve en fazla faydayı üretecek bir içeriğin ortak akılla ve bütün taraflarla yürütülecek
çalışmalarla belirlenmesine her türlü katkıyı sunacağımızın bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini
kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20132.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

93 yıllık sevinç
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla yayınladığı mesajında “93 yıldır sevinç, coşku ve bir o kadar da gururla
kutladığımız Cumhuriyet; Türk Milleti için sadece bir yönetim şekli değil, her şeyini
kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli
mücadelenin ve kurtuluş savaşının sonucunda elde ettiği bir büyük zaferin sonucudur.” dedi.

29 Ekim 2016 Cumartesi 12:07

Fener’in mesajı şöyle devam etti, “Destansı bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurulan
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel niteliklerinin hiçbir
zaman tartışmaya açılamayacağı gibi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ilelebet
korumak hepimizin asli görevidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti‘ni, toplumsal huzuru en üst seviyede yaşatarak, bölgesinde ve dünyada daha
güçlü kılmak hepimizin vereceği ortak çaba, özveri ve hoşgörü ile mümkün olacaktır. Huzur
ve refah dolu yarınlara ulaşmak için el birliği ile çalışarak, milli birlik ve beraberliğimize
sonuna kadar sahip çıkarak, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azim ve de
kararlılığını hiçbir zaman kaybetmemiz gerekmektedir.
Atatürk‘ün 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan
idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, şüphesiz O‘nun Türk Milletine
bıraktığı en büyük mirasıdır. Millet olarak hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, kölelik ve
boyunduruk altında kalmayı her daim ar kabul etmişizdir. İşte bu yüzdendir ki Cumhuriyet,
Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şeklidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı‘nı kutluyor; başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanları ve şehitlerimizi hayranlıkla
ve minnetle anıyor, minnetle yâd ediyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20134.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Develi çevreyolu genişliyor
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la birlikte
yürüttükleri istişare ve fizibilite çalışmalarının ardından çevre yollarının genişletilmesi
projesine başladı.

29 Ekim 2016 Cumartesi 12:14

Tomarza yol ayrımından başlayacak olan çalışma Erciyes, Sindelhöyük yollarında bulunan
çevre yollarının çift yön olması ve kavşaklarında büyütülmesi faaliyeti yürütülecek. Ayrıca
Sindelhöyük kavşağı üzerinden Tombak Mahallesine dört kilometrelik çift yön yol da
yapacak olan ekipler, böylece şehrin içine girilmeden, Yahyalı ile yeni bir bağlantı yolu
kuracak. Çomaklı Mahallesine giden yol üzerinde kavşak da yapacak olan ekipler toplamda
65 milyon liralık bir projeyi hayata geçirecekler. AK Parti Kayseri Milletvekili hemşerimiz
Sami Dedeoğlu ve Başkan Cabbar ayrıca kaza riskini en aza indirmek adına Develi-Erciyes
Yolu üzerindeki kavşakta al ve üst geçit yapılması için de yetkililerle istişare halinde
olduklarını belirtti.
Maliyeti 65 milyon lirayı bulacak olan çalışmaların başlaması hakkında açıklama yapan
Başkan Cabbar, “Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle yapmış olduğumuz istişareler
sonrasında ekipler çevre yollarımızda çift yön çalışması için çalışmalarına başlamış
durumdalar. Çift yön yol çalışması hususunda yetkililerle irtibata geçerek Develimize böyle
bir hizmetin ulaşmasında ön ayak olan Sayın Vekilimiz Sami Dedeoğlu’na bir kez daha
teşekkür ediyorum. Hem şehir içinde alt yapısı tamamlanan mahallelerimizdeki sıcak asfalt
çalışmaları ile hem de çevre yollarımızın genişletilmesi ile Develimiz hak ettikleri güzellikleri
çok kısa bir sürede kavuşacaktır.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20135.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

FETÖ’nün ablalarına operasyon
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 9 ilde eş
zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 78 kişi
gözaltına alındı.
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin darbe girişimine yönelik
soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Manisa Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Manisa merkezli, İzmir, İstanbul, Aydın, Kayseri, Samsun,
Adana, Tekirdağ ve Balıkesir illerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyon
kapsamında, haklarında arama kararı çıkarılan 90 kişiden 30’u Manisa’dan olmak üzere 78’i
gözaltına alındı. Aralarında örgütün sözde 'kadın imamı' olduğu ileri sürülen E.U.’nun da
bulunduğu kadınların Manisa’ya getirileceği öğrenildi.
Operasyonlar kapsamında 12 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20137.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

İş dünyasından Cumhuriyet Bayramı
mesajları
Cumhuriyetin 93. yıldönümü nedeniyle iş dünyasından kutlama mesajları yayımlanırken,
birlik beraberlik çağrısı yapıldı.
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Cumhuriyetin 93. Yıldönümü için birçok kurum ve kuruluştan kutlama mesajları yağdı. İş
dünyası tarafından yayımlanan mesajlardan bazıları şu şekilde:
KAYSO
Başkanı
Büyüksimitçi:"Cumhuriyetimizin
93.
yılı
kutlu
olsun"
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci şu ifadeleri kullandı; “Ülkemizin aydınlık geleceği
için; bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha çok
üretmek,
kazanmak,
paylaşmak,
zenginleşmek
ve
gelişmek
zorundayız.”
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç: Daha güçlü Türkiye, çabamızla olacak
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Övüç, “Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir
milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde
ettiği büyük bir zafer ve ülkemizde yaşayan her bir ferdin üstün mücadelesi ve azimli
duruşuyla elde edilmiş eşsiz bir destandır. Daha güçlü ve lider bir Türkiye, hepimizin vereceği
ortak çaba ve özveri ile mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm
gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, halkımızın ve esnaf
sanatkârlarımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum.” dedi.
ESDER Başkanı Erçalık: “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü bozulmayacak”
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık da mesajında şu ifadelere
yer verdi:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimizin vermiş olduğu büyük kurtuluş
mücadelesi ve tarihi sınav zaferle sonuçlanmış ve Cumhuriyetimiz kurulmuştur.
Yüce Türk milletinin devlet ve millet olarak, bölünmez bütünlüğü dün olduğu gibi bugün de
yarın da devam edecektir. Ülkemizdeki, her kesimden insanın birlikte yaşama hedefinin
teminatı olan devletimiz ve Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için tüm Türk Milleti, tek
yürek ve tek bilek olarak, her türlü tehlike ve darbelere karşı verdiği kararlı mücadele ile bir
kez daha dünyaya birlik ve beraberlik dersi vermiştir. Milletimizin sahip olduğu bilinç,
cesaret ve coşkunun her zaman var olacağı inancıyla ulu önder Atatürk ve silah arkadaşı olan
tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünü
kutluyorum.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20138.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Dikkat! 600 lira için 6 bin liradan olmayın
Evlerinin değerini düşük gösterdiği ortaya çıkan vatandaşlar, fazladan tapu harcı ödemek
zorunda kalıyor. Üstelik yeni rakam cezalı olarak hesaplanıyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi 12:29

Milyonlarca vatandaş vergi borçlarını yapılandırmak için son günleri değerlendirirken bazı
sürprizlerle de karşılaşmaya başladı. Sorgulama yapan vatandaşların birçoğu 'tapu harcı' borcu
olduğunu görünce vergi dairelerine koştu. Çünkü yıllar önce aldıkları evin 'tapu harcını'
ödemişlerdi. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, gerçek vergi dairesinde
ortaya çıkıyor. Çünkü vatandaşların ilk beyanlarında evlerinin değerini düşük gösterdikleri
anlaşıldığından yeni bir ödeme yapmaları gerekiyor. Üstelik yeni rakam cezalı olarak (harcın
% 25'i oranında vergi cezası) hesaplanıyor.
İlk beyanınızda (bunun bir kısmı belediyelerden alınan belgelerle yapılıyor) evinizi aldığınız
ya da sattığınız değeri göstermemişseniz bu o anda anlaşılmıyor. Ancak Maliye Bakanlığı bu
konuda çapraz sorgulamalar yapıyor. Değeri belirleyen ölçülerden birisi banka krediniz.
Bankadan kullandığınız kredi evin değerinin yüzde 75'inden fazla olamıyor. Ayrıca daha az
kredi kullanmış olabilirsiniz. Yani 100 bin liralık bir ev aldığınızda 20 bin lira kredi kullanmış
kalanını ise havale ile satıcıya göndermiş olabilirsiniz. Bu kez 75 bin lira beyanda bu ödenen
80 bin lira evin değeri için delil oluyor. Yine sigorta şirketleri, elektrik su doğalgaz kurumları
gibi tüm kurumlardaki bilgiler Maliye Bakanlığı ile paylaşılıyor.
Ne yapmak lazım?
1- Eğer henüz ev almadıysanız alım-satım işlemlerinde mutlaka gerçek rakamı beyan
etmelisiniz.
2- Belediyeden aldığınız rayiç bedel tek başına yeterli olmuyor. Alım satım bedeliniz bundan
yüksek ise yine doğru rakamı beyan edin.
Borç çıktıysa...
1- Geçmişte bir ev alım-satımınız olduysa mutlaka Gelir İdaresi'nin internet sitesinden
borcunuzun
olup
olmadığını
kontrol
edin.
2- Eğer bir tapu harcı borcu varsa hemen vergi dairesine giderek yapılandırma yasasından
yararlanın.
Örnek hesap
2012 yılında 100 bin liraya aldığınız evi tapuda 70 bin lira olarak gösterdiniz. Ödeyeceğiniz
tapu harcı 2 bin liradan 1.400 liraya düşecek. Bu evi bu yıl 200 bin liraya sattığınızı ve gerçek
rakamı beyan ettiğinizi düşünelim. Gelir artışı 100 bin lira olması gerekirken 130 bin liraya
çıkacak. 100 bin lira üzerinden hesap yapıldığında 14 bin lira vergi ödenecek. Oysa 130 bin
lira üzerinden yapıldığında ödenecek vergi yaklaşık 20 bin lira olacak. 600 lira kazanacağım
derken 6 bin lira kaybedeceksiniz .(kamuexpress.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20139.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Mobilyacılar zor durumda
Mobilya üretiminin merkezi olarak anılan Kayseri’de mobilya üreticileri bu günlerde zor
zamanlar yaşıyor. Özellikle “sünger hammaddesi” bulmakta zorlanan mobilyacılar
yetkililerden yardım istiyor.
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Süngerin fiyatının yüzde 150 zamlandığını ve bunun da maliyetleri aşırı derecede artırdığını
belirten mobilya üreticileri, sünger bulamamaktan şikayetçi.
Her konuda yerli ve milli olmalıyız
Türkiye’de ise süngerin hammaddesi işlenmiyor. Yurtdışından getirilmek zorunda kalan
sünger hammaddesi ağırlıklı olarak Almanya’dan alınıyor. Almanya’daki ana fabrikada
yangın çıkması üzerine sünger girişinin durduğunu ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirten
üreticiler; “Vatandaşa bu fiyatları yansıtmak istemiyoruz. Üstelik bu durum, yani
Almanya’daki yangın bir gerçeği de ortaya çıkardı. Yerli ve milli olmanın daha çok
anlaşıldığı bu günlerde bizim maalesef sünger hammaddesi ile ilgili fabrikalarımız yok.”
dediler.
Krizin eşiğine gelinmek üzere
Görüştüğümüz bazı üreticiler şu değerlendirmede bulundular:
“Nasıl ki otomotiv sektöründe babayiğitler arıyorsak bu konularda da babayiğitlere
ihtiyacımız var. Sünger üretimi ve hammaddesi bütünüyle ülkemizde de olmalı. Olmadığı
takdirde yurtdışında meydana gelen bir yangında bile bizler etkileniyoruz. Yetkililerden bu
konuda acil yardım talep ediyoruz. Aksi takdirde Kayseri’de mobilyacılar olarak krizin
eşiğine gelmemiz söz konusu.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20140.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Özel güvenlikti, solucan gübresi üretmeye
başladı
Daha önce özel güvenlik olarak çalışan Özvatan’lı Bilal Demir isimli girişimci kendi işini
kurmak için köyüne dönerek solucan gübresi üretimi yapmaya başladı.
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Özvatanlı Demir ailesi örnek bir başarı öyküsüne imza attı. Demir; 2013 yılında Özvatan
Kermelik Mahallesi'nde 600 m² alanda başladığı solucan gübresi üretim çalışmalarına bugün
2 adet 16 m uzunluğunda sürekli akış sistemi ile başarılı bir şekilde devam ediyor.
Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren girişimci Bilal Demir, aile işletmesi olan üretim
tesisinde 3 ortak olduklarını belirterek, topraklarımızın tekrar hayata döndürülmesi ve ülke
ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla organik solucan gübresi işine girdiklerini söyledi.
Solucanların beslenmesinde mama olarak büyükbaş hayvan gübresi, çay posası ve evsel
atıkları kullandıklarını ve kesinlikle içinde hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarının ve
günlük olarak sulama yaptıklarının altını çizen Demir, "İşletmemiz iki bölümden oluşuyor.
600 m² büyüklüğündeki birinci bölümde sürekli akış sistemimiz ve yığınlarımız bulunuyor.
300 m² büyüklüğündeki ikinci bölümde ise güneşsiz ortamda kurutma sağlıyoruz. Birinci
bölümdeki yığınlardan haftada bir olmak üzere kesikler alarak güneşsiz bir ortamda rüzgarın
etkisiyle kuruyan gübrelerden öbekler oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu öbekleri öncelikle
solucan eleme makinasından geçirerek içerisinde kalan solucanları seçiyoruz ve bu
solucanları yeni bir yığının içerisine bırakıyoruz. Eleme işleminden sonra gübre içerisinde
büyük kalan parçaları kırma makinasından geçirerek gübremiz son halini alıyor. Tüm bu
işlemlerin sonunda gübrelerimizi paketleyerek satışa sunuyoruz." şeklinde konuştu.
1 ayda 15 – 20 ton civarında solucan gübresi üretimi yaptıklarını ve bu gübreleri seracılara,
meyvecilere ve çiçekçilere temin ettiklerini anlatan Demir, “Şu anda işletmelerinde 20 ila 30
milyon arasında solucanlarının olduğunu ve Mayıs ayından itibaren 3 milyona yakın solucan
satışı gerçekleştiriyoruz” dedi.
En büyük destekçisi eşi
Bilal Demir'in solucan gübresi işinde başarıyı yakalamasının arkasında eşi Tayibe Demir'in
desteği bulunuyor. Kayseri il Merkezinde ikamet ederken eşinin isteği üzerine ona destek
olmak için köylerine dönerek solucan gübresi işine girdiklerini belirten Tayibe Demir,
ürettikleri gübrelerle hem kendi bahçelerinde hem de diğer üreticilerin bahçelerinde yaptıkları
denemeler sonucunda verimin ve ürünlerin lezzetinde bir artış olduğunu, ayrıca fidanların
kuvvetlenerek renklerinin canlandığını ifade etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20141.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Çayı coğrafyayla buluşturan mekan
Kaplan Çay Evi çay ve kahveyi coğrafyayla buluşturuyor. Mekanın sahibi olan ve 56 yıldır
çaycılık yapan Kaplan Uzak tiryakilerine çayı biçimlerine göre Adana ve Erciyes şeklinde
adlandırdığı cam bardaklarda verirken, isteyenlere Mersin civarında yaygın olan “Tarsusi”
tarzda da kahve sunuyor. Yani bu şirin mekanda lezzet damaklara adeta coğrafik tarzda
akıyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi 13:08

Nice efsanelere konu olmuş geçmişiyle, “Çay” diyar diyar gezerek her durakta damaklarda iz
bırakmaya devam ediyor. Tiryakisi, damak tadında demi ve kıvamının yanında içtiği bardağı
da önemsiyor. Öyle ki, 56 yıldır çaycılık yapan Kaplan Uzak, tiryakisinin damak tadına göre
Adana, Erciyes ve Duble isimlerini verdiği bardaklar ile lezzeti tiryakisine sunuyor. Veee…
Kaplan Çay Evi’nin başka bir lezzeti “Tarsusi!” Tiryakilerine Türk kahvesinin cam çay
bardağında sunumu olan Tarsusi diğer adıyla “Tarz-ı hususi” damaklara lezzet olarak akıyor.
“Çay” kelimesi Çince olduğu halde, Türkçe’de yerini sağlamlaştırmış sözlüklerde ve
deyimlerde yerini bularak günlük hayatımızda da çokça kullanılır hale gelmiş. Uğradığı her
durakta iz bırakarak, farklı kültürlerce içselleştirilerek yolculuğuna devam eden, ettikçe de
adına has kendi kültürünü müjdeleyen çay kalıcı kalmayı başarıyor. Diğer medeniyetlerden
ülkemize gelinceye kadar edindiği birikimin ışığında, kültürümüzle yeniden yoğurduğumuz
çay, öncelikle sabah kahvaltısı soframızın, sonrasında da ikindi ve akşam sohbetlerimizin
müdavimlerinden olmuş çıkmış. Genellikle ince belli cam bardakta sunulan çayın tavşankanı
adı verilen dem ölçüsü esas. Hala yöreden yöreye yaygın bir şekilde kullanımını sürdüren
semaverler ise otantik çay bahçelerinde meraklılarıyla buluşmayı sürdürüyor.
Her damağa ayrı bardak
Çay, kendi başına bir kültür iken, tiryakileri damak tadını bardaklarını seçerek daha iyi almak
istiyor. Evinde buna önem veren çay tiryakileri dışarda da aynı lezzet ve kültürü aldığı çay
ocaklarını tercih ediyor. Çarşı Cumhuriyet Mahallesinde Kaplan Çay ocağını işleten Kaplan
Uzak, çayları müşterisinin damak tadına göre değişik şekillerdeki bardaklar ile ikram ediyor.
Uzak, müşterisinin damak tadına göre bardak adını söyleyerek çay istediğini anlattı. Uzak,
“Her damağa hitap eden çay hizmetimiz var. Bazı müşterilerimiz, alışkın oldukları bardaklarla
çay içmek istiyorlar. Adana, Erciyes ve duble bardak ismini verdiğimiz cam bardaklarla
müşterinin istediği kıvamda çay ikram ediyoruz. Müşterilerimiz çayımızdan ve
hizmetimizden çok memnun kalıyor. Onların sağlığını da düşünerek özel deterjanlarla
bardaklarımızı yıkıyoruz” dedi.
Tarz-ı hususi kahve keyfi
Çay hayatımızın geniş bir bölümünde bizimle bütünleşirken Türk Kahvesi, sınırlı ve belirli
yerlerde tercih sebebimiz oluyor. Bazen önemli misafirler de, bazen güzel bir yemekten sonra
keyif olarak… Ancak bazı damaklar kahve tüketimini fincan yerine cam bardaklarda daha
keyif verici bulabiliyor.
Süvari kahvesi de denilen diğer adıyla Tarz-ı Hususi (Tarsusi) ise kahvenin ince belli cam
bardakta sunulması oluyor. Dudak payı çok olsun diye çay bardağında ikram edilen köpüksüz
Türk Kahvesi. Evlerinde bu lezzete alışan damaklar çay ocaklarında da aynısını arıyor. Ancak
Kaplan Uzak, eskiden çok aranan bu lezzetin son günlerde azaldığını söyledi. Uzak, “Türk
Kahvesi içmek ayrı bir kültürdür. Kültürü herkes bilmediği gibi yaşayamaz da. En iyi kahve
tiryakileri bilirler ki; kahvenin içine iki damla su damlatılır. Soğuk su kahvenin telvesini
fincanın tabanına çeker ve içerken mideyi rahatsız etmez. Kahve içicilerin bir başka kültürü
de kısaca ‘Tarsusi’ adını verdikleri cam bardakta Türk Kahvesi içme keyfidir. İçenlerin
damak tadına göre değişir lezzeti… Ancak eskiden çok olan Tarz-ı Hususi Türk Kahvesi
içenler son yıllarda azaldı. Tarsusi’yi isteyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Eski
kuşaklarda kaldı bu lezzet. Belki de bir gün bitecek” şeklinde konuştu.
Meslek gruplarının yaptığı işlerin geçmişini bilmeleri gerektiğini savunan Kaplan Uzak,
”Yaptığımız mesleğin tarihçesini bilmek verdiğimiz hizmetin kalitesini artırır. Mesleğin nasıl
ve ne amaçla doğduğu ve tarih içerisinde hangi aşamalardan geçtiğini bilmek meslek sahibi
için önemli olmalı. Bilinçli olarak hizmet müşteriye farklılık ve memnuniyet getirir”
açıklamasında bulundu.
Çayın hikayesi
Çay öylesine hayatımıza girdi ki, üzerine hikayeler bile yazıldı. Çayın, insan yaşamı ve aile
hayatına harmanlanan hikayesi gerçeğini aratmayacak şekilde…

Çayın alt demliği kaynanadır. Sürekli kaynar durur. Hatta dikkat edilmezse taşabilir.
Üst demlik gelindir alt demlik kaynadıkça onun da harareti artar ama zamanla da olgunlaşır
ve demlenir.
Gelinin kocası bardaktır her iki çaydanlıktan da yeterince nasibini alır.
Biraz kaynana doldurur onu biraz da gelin, bu nedenle de denge unsurudur. Açık ya da demli
çayın hoşa gitmemesi de bundandır.
Çocuklar çayın şekeridir, tat verir. Çok şeker, çayın lezzetini bozar.
Şekersiz çaya alışanlara ise bir tanesi bile fazla gelir.
Görümce ise çay kaşığıdır. Arada bir gelir karıştırıp gider.
Kayınpedere gelince o da çay tabağıdır. Çayın demine suyuna karışmaz.
Bir kenarda lök gibi oturur. Sadece dökülenleri toplar ve çevreye zarar vermesini engeller.
Ancak arasıra boşaltılması gerekir. Yoksa taşıp her şeyi berbat edebilir.
Çay süzgeci ailenin sahip olduğu değerlerdir. Aileyi dış müdahalelerden korur. Delikleri
büyük olursa çayın tadı kaçar.
Suyu ısıtan ateş ise hoşgörüdür. O olmadan çay da olmaz.
Kısacası bir bardak çay ailedir.
Ve...
Ağız tadı ile içilen bir bardak çayın üstüne yoktur.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20142.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

Şifa kaynağı kaya tuzu sabunu
Kırşehir'de yerin yaklaşık 50 metre altından çıkarılan kaya tuzu parçalarından üretilen
sabunlar, yoğun rağbet görüyor.
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Tepesidelik bölgesinde çıkarılan kaya tuzu parçaları, Kılıçözü sanayi sitesindeki atölyede 3
aşamalı işlemden geçirilerek kaya tuzu sabununa dönüştürülüyor. Kimyasal katkı
kullanılmadan kalp, yaprak gibi şekillerde üretilen sabunlara, vatandaşlar yoğun ilgi
gösteriyor.
Kaya tuzu sabunu üretim atölyesi sahibi Erdal Bayram, kendine has özellikleri ve faydasıyla
yörede
bilinen Kırşehir kaya
tuzundan
birçok
ürün
yaptıklarını
söyledi.
Yerin 50 metre altından çıkarılan kaya tuzunu 400 kilogramlık kalıplar halinde atölyeye
getirdiklerini anlatan Bayram, kaya tuzunun ustaların elinde 3 ayrı aşamadan geçirildikten
sonra sabuna dönüştürüldüğünü, bunların başta dinlenme tesisleri olmak üzere Türkiye'nin
birçok yerine gönderildiğini aktardı.
Kaya tuzundan gece lambası ve ayak bakım sabunu da ürettiklerini dile getiren Bayram,
yörede cilde faydalı olduğunu söylenen kaya tuzu sabununa yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.
Bayram, "Tuz sabununa yoğun talep alıyoruz. Müşterim benden 10 tane tuz lambası alıyorsa
en az bunun yanında bin adet sabun alır. İmalat ve satışı da uygundur. Ayda yaklaşık 30 bin

tuz sabunu üretimimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri, Çankırı olmak üzere
Türkiye’nin birçok ilinden yoğun sipariş alıyoruz." diye konuştu.
Tuz ocağından kalıp halinde atölyeye getirilen kütleyi farklı makinelerde işlediklerini belirten
Bayram, kaya tuzunun sabuna dönüşüm süreci hakkında şu bilgileri verdi:
"Kaya tuzu makinelerde küçük parçalara kesiliyor. Küçük kesme makinesinde sabun
ölçülerinde çıkıyor. Üçüncü aşamada kesilen sabunun köşeleri taşlanıyor. Vereceğimiz şekle
göre ebatları belirlenerek tornada sabun haline getiriyoruz. Kaya tuzu dışında hiçbir katkı
içermiyor. Tamamen doğal olarak ustalarımızın elinde şifa kaynağına dönüşüyor." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20143.html
Erişim Tarihi: 29.10.2016

"Yarın bir gün hepsine soruşturma açılır”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı Cumhuriyet Resepsiyonu’nda
Diyarbakır’daki görevini bırakarak eylem yapan işçiler hakkında konuşarak, “Gün gelir,
devlet bunları bir kenara yazar. Hepsinin hesabını tek tek sorar” dedi.

30 Ekim 2016 Pazar 13:01

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun
93.
yıldönümünde
Kayseri
Valiliği
tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona katılan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıldönümünü kutladı.
Özhaseki, “Bugün cumhuriyetimizin 93. yıldönümü. Çok zor şartlar altında bir
imparatorluktan çökmüş, adeta yok olmuş bir milletten yepyeni, diri, yeni bir nesil olmak
üzere cumhuriyet ilan edildi. Kuranlardan Allah razı olsun. Bu 93 yıl süre içerisinde onca
badireler atlatıldı ki şükür Allah’a. Ama Anadolu toprakları üzerinde bağımsızlığımızı
koruyarak, güçlenerek, gelişerek büyük bir millet olma yolunda azimle devam ediyoruz. Bir
taraftan güçleniyoruz ve büyüyoruz, Bir taraftan da cumhuriyetimizi demokrasiyle
taçlandırıyoruz. Her bir tehlike, her bir sıkıntı bizi daha güçlü hale getiriyor. Atlattığımız o
tehlikeler, yaşadığımız tecrübeler inşallah bir daha yaşanmaz. İnşallah bir daha 80 ihtilalleri
görmeyiz, 28 Şubatlar görmeyiz, 15 Temmuzlar görmeyiz. Bunlar bize zaman kaybettiriyor,
enerjimizi içeride tüketmemizin bir takım dezavantajları oluyor. İnşallah bunları yaşamazsak
çok daha güzel günler bizi bekliyor. Bu milletin büyüklüğünü bilin ki bir gecede tankların,
tüfeklerin önüne çıkıyor darbeyi önlüyor. Bu milletin büyüklüğüne bakın ki zenginleri
Pazartesi günü gidiyorlar, milyarlarca dolarları bankalarda bozduruyorlar ekonomi düzlüğe
çıkıyor” dedi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Özhaseki, terör örgütüne destek veren
belediyelere kayyum atanmasını değerlendirerek, “AK parti ile başlayıp devam eden bir sorun
değil. Devlet olarak topyekun bir mücadele veriyoruz. Orada bir bölücülük tehlikesi var,
yurtdışından destekler alıyor. Zaten Suriye ve Irak topraklarında vekalet savaşları sürüyor. 3-5
bin kilometre öteden ülkeler gelmişler savaşıyorlar. En çok da kullandıkları üzülerek
söylüyoruz PKK ve PYD. En çok kullanılan örgütler bunlar. Gerek yurt içinde ve yurt dışında
rahatsız edici eylemlerin içerisine giriyorlar. Üzüldüğümüz taraf Türkiye’nin demokrasi
nimetlerinden istifade edip işbaşına gelen yetkili insanların bunlara destek vermesi. Eğer

belediye başkanı olmuşlarsa belediye imkanlarını bunlarla beraber kullanmaları, kamyonları
emirlerine vermeleri taşeron, işçilerden para toplayıp Kandil’e para göndermeleri, hizmeti
düşünmemeleri, çukurlar kazıp bölücülüğe giden adımlar atmaları. Bunların karşılıksız
kalmasını bekleyemezsiniz. Elbette İçişleri Bakanlığımız üzerine düşen görevi yapıyor,
tehlikeye karışan, teröre destek veren kim varsa görevden alıyoruz. Düzgünce işini yapan hiç
kimseye devlet gelip de işini elinden almıyor. Belediye başkanları elbette hata yapabilir ama
hiç kimse teröre destek veremez” ifadelerini kullandı.
“Gün gelir, devlet bunları bir kenara yazar. Hepsinin hesabını tek tek sorar”
Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın gözaltına alınmasının ardından belediye
işçilerinin iş bırakarak eylem yapmasını da değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, “Hepsi suç, yarın bir gün hepsine soruşturma açılır. Kimse sanmasın ki bunları
yapıyorlar da yanlarına kalacak. Zamanında okula gitmeyen öğretmenlerden bile hesap
soruluyor dikkat ederseniz. Gün gelir, devlet bunları bir kenara yazar. Hepsinin hesabını tek
tek sorar. Doğrusu orada terör örgütü yok edildi, dağlardaki kadro da temizleniyor, sonra
yurtdışındaki uzantıları temizleniyor. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti böyle bir eyleme
girmemiştir. Bunlar çok üzüldüler, Türkiye’deki siyasi uzantıları yas tutuyor. Üzülmeye de
devam edecekler” dedi.
Cumhuriyet Resepsiyonu’nda konuşan Kayseri valisi Süleyman Kamçı da cumhuriyetin 93.
yılını kutladı. Resepsiyona milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehit aileleri ve
gaziler ile davetliler
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20144.html
Erişim Tarihi: 30.10.2016

"Anadolu’daki en büyük müzelerden biri
olacak"
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri'deki otellere bu yıl 190 bin civarında
turistin giriş yaptığını ve Kültepe Ören Yeri'ni 209'u yabancı olmak üzere 4 bin 32 turistin
gezdiğini söyledi.

30 Ekim 2016 Pazar 13:17

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, kentteki kentteki müzeler hakkında
bilgiler verdi. Kale içerisinde bulunan müzenin tamamlandığında Anadolu'da bulunan en iyi
müzelerden biri haline geleceğini ifade ederek, "Bilindiği gibi ilimizin 6 adet müzesi mevcut
ama bakanlığımıza bağlı arkeoloji müzeleri fiziki olarak yetersizliğinden dolayı bakanlığımız
ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasında yapılan bir protokol sonucu meydanda bulunan
kalenin içi komple etnografya ve arkeoloji müzesine dönüştürüldü. Büyükşehir Belediyesi'ne
bağlı iki adet müze var, bir tane Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı, bakanlığımıza bağlı arkeoloji,
etnografya ve Atatürk Evi Müzesi var. Kalenin içindeki müze tamamlandığında Anadolu’daki
en iyi müzelerden biri olacaktır. Çünkü fiziki olarak yeniden düzenleniyor. İçerisinde

konferans salonları, sunumlar ve kafelerin olduğu çok aktif bir müze haline gelecektir.
Müzecilik açısından yeni bir gelişme sağlayacaktır" diye konuştu.
Bu yıl oluşan turizm hareketliliği hakkında bilgiler veren Taymuş, "İlimizde iki adet ören yeri
mevcuttur. Biri Kaniş - Kanum ören yerimiz ki 50 yılı aşkındır orada kazılar yapılıyor ve
çıkan eserlerin bir kısmı geçmiş yıllarda Ankara'ya gitmiş. Ama uzun yıllardır çıkan eserler
arkeoloji müzemizde sergilenmektedir. Ayrıca Soğanlı ören yerimiz mevcuttur. Orada ise
Hristiyanlık dönemi kiliseler ve kuşluklar mevcut ve ilimizde en çok yabancı turist çeken bir
ören yeridir" ifadelerini kullandı.
Kente gelen Turist sayıları hakkında bilgiler veren İl Kültür ve turizm Müdürü İsmet Taymuş,
"Turizm Bakanlığı'nın denetimi olduğu otellere giriş yapan yerli turist sayısı 190 bin
civarında, yabancı ise 15 bin 281 kişi. İşletme belgeli konaklama tesislerine gelen yabancı
sayısı toplam 244 bin 319, bunun 27 bin 888’i ise yabancı turisttir. Ayrıca havaalanına giriş
yapan yerli sayısı 46 bin 327, yabancı sayısı ise 45 bin 150. Etnografya müzemiz ve Atatürk
Evi müzemiz tadilattan dolayı kapalı. Kültepe Ören Yeri'ne ziyaret eden turist sayısı 4 bin 32,
bunun 209 tanesi yabancıdır. Soğanlı Ören Yerimize gelen yerli yabancı turist sayısı 5 bin
895, 4 bin 642’si yabancı olmak üzere toplam 10 bin 537 turist ziyaret etmiştir" dedi.
"Kayseri'nin turizm potansiyeli gelecekte artacak"
Kayseri'deki turizm gelişmesinin son yollarda hızlandığının altını çizen Taymuş, "Kayseri
turizminin gelişmesi tabi ki son yıllarda hızlandı. Kayseri’de gelecekte turizm potansiyelinin
artacağını, talebi artıracak yatırımların yapıldığını söyleyebilirim. Bunlardan bir
tanesi Talas'taki tarihi dokuların yenilenmesi, Ali Said Paşa Sokağı'nın turizme kazandırılması
ve ayrıca sivil mimari konakların yine bakanlığımız tarafından restore edilerek sahiplerine
verilerek bunların ileride turizme dönüştürülmesi önerilmektedir. Erciyes'te yapılan Turizm
Mastır Planı sonuca doğru gidiyor. Tabi ki bu kış turizmi açısından da ilimizin turizmi bir
lokomotif olacak ve geliştirecek önemli turizm merkezlerinden birisidir. Ayrıca hava ulaşımı
çok gelişti ve şirketlerin ilimize sefer yapması elbette turizm alt yapısını ileride geliştirecek,
güçlendirecektir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20145.html
Erişim Tarihi: 30.10.2016

Kayseri'deki FETÖ iddianamesi
Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ), yaptıkları yardımların akıbetini sorgulayan esnaf ve iş
adamlarının dışlandığı, ekonomik durumu bozulanlarla irtibatın kesildiği, Maliye'deki örgüt
üyelerince kesilen usulsüz vergi cezalarının silinmesi ya da düşürülmesi karşılığında burs ya
da yüklü miktarlarda himmet talep edilerek örgüte finansman sağlandığı, Kayseri'deki FETÖ
iddianamesinde tanık ifadeleriyle belirlendi.
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FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve
Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün
"il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında, "Anayasayı ihlal, Türkiye

Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak,
resmi belgede sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanunu ile Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı
altında birleştirildi. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, esnaf ve iş
damlarından himmettoplanmasına ilişkin soruşturmanın detayları da paylaşıldı.
Mağdurlardan Ö.F.B. ifadesinde 2000’li yıllardan itibaren "Fetullah Gülen cemaati"nin
toplantılarına katıldığını, bu toplantılara Halit Gazezoğlu'nun yanı sıra Mehmet Yıldız ve
dönemin "il imamı" Mehmet Kocatürk'ün de katıldığını belirtti.
Genelde birkaç toplantıdan sonra bağış ve yardım konularının açıldığını dile getiren Ö.F.B, şu
bilgileri verdi:
"O dönem cami yaptırdığım için yardım yapamayacağımı, faizi ve NT isimli kırtasiyede açık
yayınlar satılmasını eleştirdiğim için dışlandım. Bu nedenle ben de cemaatle olan irtibatımı
kestim. 2005 yılında kayınbabam hacca gittiği için kendisine ait kesimhaneye kayınbiraderim
ile baktık. Kurban Bayramı'nda kesimhaneye gelen cemaate bağlı öğrencilerle izinsiz deri
toplamaları nedeniyle münakaşa ettik. Bu olaydan sonra cemaatin ilimizdeki ağabeylerinden
Mehmet Çetin ve Mehmet Fındık yanlarında bir kişiyle daha kesimhaneye gelerek öğrencilere
izin vermememiz dolayısıyla bizimle tartıştılar ve 'zorla alırız' şeklinde sözler sarf ettiler."
Ö.F.B, kendisinin o dönem Kayseri'nin tüm sarraflarına toptan altın sattığını, yıllık 18 milyon
lira cirosu olduğunu vurgulayarak, bu olay sonrası kayınbiraderi hakkında altın kaçakçılığı
yaptığı suçlamasıyla soruşturma açıldığını söyledi.
Hem kayınbiraderinin hem de kendisinin ikamet ve iş yerinde aramalar yapıldığını, iş
yerlerindeki altınlara el konulduğunu ancak yapılan inceleme sonrası altınların tekrar iade
edildiğini anlatan Ö.F.B, "İkametimde fazla mermi bulundurduğum gerekçesiyle tutuklandım
ve iki gün sonra serbest bırakıldım. Hakkımda yapılan karalama operasyonu nedeniyle ticari
itibarım zedelendi. Hakkımda hayvan, silah ve insan kaçakçılığı yaptığım iddiasıyla
soruşturma açıldı ancak açılan kamu davalarından beraat ettim. Bu süreçte maliye tarafından
da hesaplarımızda inceleme yapıldı. Kayınbiraderime vergi incelemesi neticesi 12 milyon lira
ceza yazıldı. Mehmet Fındık, bu incelemede bilirkişi olarak görevlendirildi. Bu kişinin
kayınbiraderime '50 tane burs verirsen bu olayı düzeltiriz' dediğini duydum." ifadelerini
kullandı.
Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan N.E ise Halit Gazezoğlu'nun daveti üzerine 2000
yılından itibaren "Fetullah Gülen cemaati"nin toplantılarına katıldığını aktardı.
"Cemaate" mensup şahısların yardım konusundaki istek ve taleplerinin ağırlığından ve bitip
tükenmek bilmeyen taleplerini karşılayamadığı için 2003'te bu kişilerin bir araya geldiği
"oturma grubundan" ayrıldığını ifade eden N.E, yapılan yardımlara karşılık herhangi makbuz
veya yerine geçer bir belge verilmediğini, bu yardımların akıbetini sorgulayan esnafın da
dışlandığını söyledi.
- Çek, senet ve taksitle himmet toplamışlar
S.F. ise 2002 yılından önce bu yapının sohbet toplantılarına katıldığını ve Allah rızası için
elinden geldiğince yardımda bulunduğunu ifade etti.
Yardımlarını nakit, çek, senet olarak yaptığını ve kurban bağışında bulunduğunu vurgulayan
S.F, "2002 yılında ekonomik krize girdik ve battık. Bu tarihten sonra paralel yapının önde
gelen kişileri herhangi bir yardım alamayacaklarını anladıkları için bizimle irtibatı kestiler. Şu
an ekonomik durumumuz iyi. Bu nedenle olsa gerek, tahminen 3-4 yıl önce Halit Gazezoğlu,
iş yerime gelerek beni yeniden sohbet toplantılarına davet etti. Ben de daveti kabul ettim ve
geleceğimi söyledim ama 2002 yılında yaşadığımız ekonomik kriz sonrası bunların amacının
bizden sadece para ve bağış almak olduğunu anladığım için oturmalarına gitmedim ve her
aradıklarında bir şekilde atlattım." diye konuştu.

Ş.Ö. de bilgi sahibi olarak verdiği ifadesinde, 2004-2005 yıllarında "cemaatin" oturmalarına
katıldığını, bu toplantılarda dini sohbetler yapılmasına rağmen daha çok burs, himmet, yardım
gibi konuların konuşulduğunu kaydetti.
Oturmalara kendisi gibi yeni katılan kişilerden Zaman gazetesine abone olmalarının
istendiğine dikkati çeken Ş.Ö, "Ben bir gazeteye abone olurum dedim ancak 'Olmaz abi, en az
10 gazete sana yazalım hatta sen parasını ver biz gazeteleri alıp dağıtacağız' dediler. Günlük
10 gazeteden yıllık hesaplanan miktarı oturmada elden nakit olarak verdim. Her oturma
sonunda ortaya bir kutu konulup 'hepimiz yola gidiyoruz, kazalardan korunmak için
sadakamız olsun' diye yol sadakası adı altında para toplanırdı. 50-100 lira ne varsa
veriyorduk." dedi.
Halit Gazezoğlu'nun 2011-2012 yıllarında yanında bir kişi ile iş yerine geldiklerini ve
Melikşah Üniversitesine yurt yapmasını istediklerini belirten Ş.Ö, şöyle devam etti:
"Benim etim ne, budum ne, benim yurt yaptıracak kadar gücüm yok dedim. Bu şahıs da
'Ağabey, benden yaptığın ticaretin cirosu belli, niye ağlıyorsun, o zaman sana 500-600 bin lira
yazalım' dedi. 'Siz ne yapıyorsunuz, ben o kadar veremem' dediğimde pazarlık yapmaya
başladılar. Sonunda 50 bin lira yurt yapımı için para vermeyi kabul etmek zorunda kaldım.
Birkaç gün sonra şirketinin muhasebe servisinde çalışan elamanla birlikte bir müşteriden
aldığımız 50 bin lira değerindeki çeki, Melikşah Üniversitesi yönetimine gönderdim. Yaklaşık
4 yıl önce de bu şahıslarla irtibatımı kestim ve bir daha bir araya gelmedim ve görüşmedim."
M.B. de 2001 yılında Mehmet Çetin'in daveti üzerine "Fetullah Gülen cemaati"nin
oturmalarına katıldığını, bu oturmalarda Halit Gazezoğlu, Necmi Somtaş, Mehmet Çetin ve
Hamdi Kınaş'ın da olduğunu söyledi.
Her oturmada farklı bir kişinin hocalık yaptığını aktaran M.B, şunları anlattı.
"2001 yılından 2013 yılı aralık ayına kadar yani 17/25 Aralık sürecine kadar kesintisiz olarak
bu cemaatin Kayseri ilindeki oturmalarına sırf Allah rızası için katıldım. Oturmalarda
ramazan ayı içerisinde himmet durumu belirlenirdi. Hocalık yapan şahıs oturmaya katılan
kişinin bir sene önce ödemiş olduğu miktarı söyleyerek o yıl ki vereceği himmeti belirlerdi.
Bu himmet geçen senekinden daha fazla belirlenirdi. Himmet verecek kişi kendisine biçilen
bedeli çok bulursa sohbet hocası ile pazarlık yapardı. Himmet bedeli şahsın maddi gücüne
göre bazen peşin, bazen de taksitler halinde, oturmalara katılan cemaatin kendi içerisinde
muhasebeci olarak nitelendirdiği şahıslara teslim edilirdi. 2001 yılından 2013 yılına kadar
250-300 bin lira arasında himmet vermişliğim olmuştur." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20146.html
Erişim Tarihi: 30.10.2016

Modern çağın kovboyu
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Yavuz Yüce, çocukluk yıllarından beri
atlara olan tutkusu nedeniyle adeta "modern çağın kovboyu" gibi yaşıyor.
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Atları kendisine dost edinen Yüce, taşıma araçları yerine günlük hayatında ulaşım için at
kullanıyor. Belediyeden hastaneye, fırından markete tüm ihtiyaçlarında ulaşımı at sırtında
yapan Yüce, kent merkezinde trafiğin içinde meraklı bakışları üzerine çekerek hayatını
sürdürüyor.
Yüce, ilçe merkezindeki iş yerinin yakınında kiraladığı ahırda barınan iki atına yem vererek
güne başlıyor. "Rodio" ve "Şimşek" adını verdiği atlarını eyerleyip iş yerinin önündeki alana
bağlayan Yüce, vakit buldukça gezinti yapmanın yanı sıra gitmesi gereken yerlere de atla
ulaşıyor.
Kent halkının alışık olduğu atlı yolculukta, Yüce'nin uğradığı dükkan ve belediye gibi yerlerin
kapısına bağlanan at ilginç görüntü oluşturuyor.
Atı yaşamının önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Yüce, AA muhabirine at
sırtında gezmenin kendisinin vazgeçemeyeceği bir tutku olduğunu anlattı. Küçük yaşlardan
beri at biniciliğine ilgi duyduğunu aktaran Yüce, yaklaşık 6 yıldır günlük işlerinde araç yerine
at kullandığını belirtti.
Ata bindiğinde tüm stresinden kurtulduğunu dile getiren Yüce, "Küçük yaşlardan beri ata
binmeyi severim. Küçükken bir at beni sırtından düşürüp ısırdı ama at sevgim devam etti. Ata
binmek ayrı bir zevk ve tutku benim için. Günlük işlerimde alışverişe bile atla gidiyorum."
dedi.
Yüce, daha önce 7 atının olduğunu, yem masrafı nedeniyle birkaç ay önce atlarından beş
tanesini satarak, bu tutkusunu sahip olduğu iki rahvan atla sürdürdüğünü aktardı.
Kent merkezinde atla ilk gezmeye başladığı dönemlerde tepkiler aldığını, ailesinin de bu
duruma karşı çıktığını ancak ısrarı nedeniyle yakın çevresini zamanla ikna edebildiğini
söyleyen Yüce, şöyle konuştu:
"İki atımı haftada 6 torba arpa ve samanla besliyorum. Küp şekeri çok sevdikleri için cebimde
sürekli şeker taşıyorum. Unutulmuş bir alışkanlık, ilk zamanlarda yadırganıyordu. Bazen yine
de laf atanlar oluyor üzülüyorum, kırılıyorum. Eleştirilere aldırmıyorum, yoluma devam
ediyorum. At benim için yanımda olması gereken bir dost, arkadaş gibi. Ata binip
dolaştığımda üzerimdeki stresi atıyorum. Evimde müsait bir yer yoktu, eve yakın uygun bir
ahır buldum kullanıyorum. Atlarımla birlikte yaşamaktan mutluyum."
- İlçe sakinleri de alıştı
Kent merkezinde market işleten Sinan Tanrıverdi de alışverişe sürekli at sırtında gelen
Yüce'nin renkli bir kişilik olduğunu belirterek, "Sürekli atla gelir. Benim de dikkatimi çekti,
fotoğrafını çekip paylaştım. Böyle renkli müşterileri severim, atla gelince memnun oluyorum.
Ben de severim atı ama vakit olup da binemiyoruz." şeklinde konuştu.
Yüce'nin atlara olan sevgisinin kendisini de etkilediğini belirten komşusu Mehmet Kurşun ise
"Yavuz çocukluk arkadaşım. Atlarıyla bazen beraber geziyoruz. Çevreden tepki gösteren de
destekleyenler de var. Günlük işlerde mesela belediyeye gittiğinde ilginç görüntüler
oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Kurşun, yakın zaman içinde kendisinin at sahibi olmak istediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20147.html
Erişim Tarihi: 30.10.2016

Kayseri’ye yakışmayan sembol
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kayseri Çiçekçiler Sokağı’na girildiğinde sizi suni bir palmiye
ağacı karşılar. Yıllardır bu sokakta duran palmiyeyi özellikle dışarıdan şehrimize gelenler ise
şaşkınlıkla karşılar. Zira soğuk iklime sahip Kayseri’de palmiyenin yetişmediğini herkes
bilmektedir. Üstelik bu plastik ağaç suni görünümüyle oldukça itici durmaktadır.
Çiçekçi esnafından talebimiz, yıllardır burada duran bu suni palmiyenin bir an önce
kaldırılması ya da şehre yakışan bir sembolün yerleştirilmesi…
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20148.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Vali Kamçı İlim Yayma Cemiyeti’ni ziyaret
etti
Vali Süleyman Kamçı İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti. Şube Başkanı
Oğuz Memiş’ten faaliyetler hakkında bilgi alan Kamçı anı defterini de imzaladı.
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Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın birlikte gerçekleştirdiği
ziyarette ikiliyi İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş, Başkan Yardımcısı İl
Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, yönetim kurulu üyesi ve Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet
Doğan ile bazı yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Memiş projeleri anlattı
Sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz
Memiş, Vali Kamçı’ya çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Vali Kamçı ise cemiyet yönetimine yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, hayata
geçirilmek istenen yeni projeler için de başarı temennisinde bulundu.
Vali Kamçı anı defterini imzaladı
Vali Kamçı ziyarette ayrıca anı defterini imzalayarak şu ifadelere yer verdi:

“İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’ne misafir olduk. Çalışmalar ve yurtlar hakkında
bilgilendirildik. Güzel çalışmalarından dolayı bütün yetkilileri kutluyorum. Başarılı
çalışmaların devamını diliyorum. “ Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20149.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Yetim çocuklar 'Sinema Günü'nde
Çocukların sosyal hayatını renklendirmek için hassasiyet gösteren Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehit ve gazi çocuklarının ardından bu sefer de yetim
çocuklara sinema keyfi yaşattı.
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Eğitime verdiği önemin yanı sıra okulları sık sık ziyaret ederek çocukların gönlünü kazanan
Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara yönelik farklı etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Başkan Çolakbayrakdar, ‘Sinema Günü’ etkinliği kapsamında, Kocasinan Belediyesi’nin
seminer salonunda yetim çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirdi. Çocuklarla sohbet
eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte
‘Ters Yüz’ adlı animasyon filmini izleyen çocuklar ise keyifli vakit geçirdi.
Çocuklarla birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar,
“Yetim çocuklarımıza her zaman maddi ve manevi destek veriyoruz. Bugün de İHH ile
beraber yetim çocuklarımıza farklı bir etkinlik düzenleyerek sinema keyfi yaşattık.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 'Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin
başını okşarsa, elinin dokunduğu saç teline karşılık ona sevap vardır.' şeklinde
buyurmuşlardır. Bizler de bu bilinçle her zaman çocuklarımızın yanında oluyoruz.
Çocuklarımızın
bu
mutluluğu
her
şeye
değer.”
diye
konuştu.
Daha duyarlı bireyler yetiştirilmesini sağlamak ve çocukların hayal gücünün gelişmesine
destek olmak amacıyla ‘Sinema Günü’ adı altında etkinlik düzenlediklerini vurgulayan
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Kocasinan Belediyesi olarak sosyal ve kültürel
faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Farklı etkinliklerimizle de çocuklarımızın her
zaman
yanında
olmaya
özen
göstereceğiz.”
diyerek
noktaladı.
Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve bir mağazadan hediye çekleri dağıtıldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20150.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Bakan Özhaseki: Devlet hesabını sorar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı Cumhuriyet Resepsiyonu’nda
Diyarbakır’daki görevini bırakarak eylem yapan işçiler hakkında konuşarak, “Gün gelir,
devlet bunları bir kenara yazar. Hepsinin hesabını tek tek sorar” dedi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93. yıldönümünde Kayseri Valiliği tarafından
Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona katılan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, cumhuriyetin kuruluşunun 93. yıldönümünü kutladı. Özhaseki,
“Bugün cumhuriyetimizin 93. yıldönümü. Çok zor şartlar altında bir imparatorluktan çökmüş,
adeta yok olmuş bir milletten yepyeni, diri, yeni bir nesil olmak üzere cumhuriyet ilan edildi.
Anadolu toprakları üzerinde bağımsızlığımızı koruyarak, güçlenerek, gelişerek büyük bir
millet olma yolunda azimle devam ediyoruz. Bir taraftan güçleniyoruz ve büyüyoruz. Bir
taraftan da cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırıyoruz. Her bir tehlike, her bir sıkıntı bizi
daha güçlü hale getiriyor. Atlattığımız o tehlikeler, yaşadığımız tecrübeler inşallah bir daha
yaşanmaz. İnşallah bir daha 80 ihtilalleri görmeyiz, 28 Şubatlar görmeyiz, 15 Temmuzlar
görmeyiz. Bunlar bize zaman kaybettiriyor, enerjimizi içeride tüketmemizin bir takım
dezavantajları oluyor. İnşallah bunları yaşamazsak çok daha güzel günler bizi bekliyor. Bu
milletin büyüklüğünü bilin ki bir gecede tankların, tüfeklerin önüne çıkıyor darbeyi önlüyor.
Bu milletin büyüklüğüne bakın ki zenginleri Pazartesi günü gidiyorlar, milyarlarca dolarları
bankalarda bozduruyorlar ekonomi düzlüğe çıkıyor” dedi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Özhaseki, terör örgütüne destek veren
belediyelere kayyum atanmasını değerlendirerek, “AK parti ile başlayıp devam eden bir sorun
değil. Devlet olarak topyekûn bir mücadele veriyoruz. Orada bir bölücülük tehlikesi var,
yurtdışından destekler alıyor. Zaten Suriye ve Irak topraklarında vekâlet savaşları sürüyor. 3-5
bin kilometre öteden ülkeler gelmişler savaşıyorlar. En çok da kullandıkları üzülerek
söylüyoruz PKK ve PYD. En çok kullanılan örgütler bunlar. Gerek yurt içinde ve yurt dışında
rahatsız edici eylemlerin içerisine giriyorlar. Üzüldüğümüz taraf Türkiye’nin demokrasi
nimetlerinden istifade edip işbaşına gelen yetkili insanların bunlara destek vermesi. Eğer
belediye başkanı olmuşlarsa belediye imkanlarını bunlarla beraber kullanmaları, kamyonları
emirlerine vermeleri taşeron, işçilerden para toplayıp Kandil’e para göndermeleri, hizmeti
düşünmemeleri, çukurlar kazıp bölücülüğe giden adımlar atmaları. Bunların karşılıksız
kalmasını bekleyemezsiniz. Elbette İçişleri Bakanlığımız üzerine düşen görevi yapıyor,
tehlikeye karışan, teröre destek veren kim varsa görevden alıyoruz. Düzgünce işini yapan hiç
kimseye devlet gelip de işini elinden almıyor. Belediye başkanları elbette hata yapabilir ama
hiç kimse teröre destek veremez” ifadelerini kullandı.
“Gün gelir, devlet bunları bir kenara yazar. Hepsinin hesabını tek tek sorar”
Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın gözaltına alınmasının ardından belediye
işçilerinin iş bırakarak eylem yapmasını da değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, “Hepsi suç, yarın bir gün hepsine soruşturma açılır. Kimse sanmasın ki bunları
yapıyorlar da yanlarına kalacak. Zamanında okula gitmeyen öğretmenlerden bile hesap
soruluyor dikkat ederseniz. Gün gelir, devlet bunları bir kenara yazar. Hepsinin hesabını tek

tek sorar. Doğrusu orada terör örgütü yok edildi, dağlardaki kadro da temizleniyor, sonra
yurtdışındaki uzantıları temizleniyor. Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti böyle bir eyleme
girmemiştir. Bunlar çok üzüldüler, Türkiye’deki siyasi uzantıları yas tutuyor. Üzülmeye de
devam edecekler” dedi.
Cumhuriyet Resepsiyonu’nda konuşan Kayseri valisi Süleyman Kamçı da cumhuriyetin 93.
yılını kutladı. Resepsiyona milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehit aileleri ve
gaziler ile davetliler katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20151.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Aynı sünger, aynı dolandırıcılık
Ev dekorasyonu yapan bir televizyon programının adını kullanarak, 270 TL’ye dünyanın en
pahalı temizlik süngerini satan dolandırıcılar, bu kez, bacaklarından engelli 56 yaşındaki
vatandaşı kandırdı.
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Bacaklarından engelli 56 yaşındaki Yusuf Bulut, “İç Anadolu Bölgesinde noter huzurunda
yapılan çekilişte sizin adınız çıktı. Evinizin tadilatını yapacağız. Evinizin iç ve dış cephe
fotoğraflarını çekerek bize gönderin. Kargo ile size belge göndereceğiz, sadece 270 TL
ödeyeceksiniz” diyerek yaklaşık 5 ay önce kendisini telefonla arayan dolandırıcılar tarafından
kandırıldığını söyledi.
Dolandırma yöntemini değiştirdiler
Daha önce televizyon programı ile ilgili herhangi bir başvuru yapmadığını belirten Yusuf
Bulut, kargo ile kendisine gelen evraklara ödeme yaptıktan sonra, paketin içinden sünger
çıktığını ifade etti. Yusuf Bulut, kendisine verilen telefon numarasından aradığı
dolandırıcıların, sürekli tadilatı ertelemesi ve kurban bayramından sonraki süreçte
telefonlarına yanıt vermemeleri ile dolandırıldığını anladığını belirtti. Yusuf Bulut, “Parayı
kargoya verdim evrakları teslim aldım. Sonra kendilerini aradım ama araya ramazan bayramı
girdiği için sonra çalışmayı durdurduklarını, bayramdan sonra geleceklerini söylediler. Sonra
aradığımda da darbeden dolayı gelemediklerini söylediler. Ondan sonra da araya kurban
bayramı girdi. Kurban bayramından sonra aradığımda da telefondan kimseye ulaşamadım.
Televizyon kanalına da gittim İstanbul’da. Ama kanaldan bana orada böyle bir çekim
yapılmadığını söylediler ve kimseyle de görüştürmediler. Sonra da izlediğim televizyon
programından dolayı Tüketiciler Birliğine ulaştım. 5 aydır mağdurum” dedi.
“Biliniyor, önlem alınmıyor”
Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin de, daha
önce ‘Dünyanın en pahalı süngeri’ şeklinde, başka bir mağdurun haberinin yapılmasına
aracılık ettiklerini hatırlatarak, ilgili televizyon kanalları tarafından herhangi bir önlem
alınmadığı takdirde Birlik olarak gerekli yasal yollara başvuracaklarını dile getirdi.
Bu kez dolandırıcıların yöntem değiştirerek, başvuru almaksızın vatandaşları telefonla arayıp
dolandırdıklarını kaydeden TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Kanal kanal gezen bir
program var ve bu programla ilgilide o program nereye giderse gitsin o programın adı ile

vatandaşları dolandırmak için hazırlanan bir tezgah var. Bu tezgah çok basit. Geçen seferki
duyurumuzla bu ayyuka çıktı aslında. Fakat dolandırıcılar bu sefer tek tek arayarak kişi başına
270 TL’den vurgun yapıyor. Düzenlenen evraklarda da herhangi bir resmiyet yok. Ama
programın benzer şekilde kullanılan adını gören vatandaş algı yanılması yaşıyor. 20 bin TL
gelecek yerden de 270 TL’yi esirgemiyor” dedi.
“Hep aynı kargo şirketi ile gönderi yapılıyor”
Benzer olaylarda sürekli aynı kargo firması ile gönderi yapılmasının da manidar olduğuna
dikkat çeken TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, yayın yapan televizyon kuruluşunun, söz
konusu program üzerinden dolandırıcılık yapıldığını bile bile olaya müdahale etmemesinin de
düşündürücü olduğunu söyledi. Televizyon kuruluşu ve program yapımcılarının söz konusu
ilgisizliğinin devam etmesi durumunda olaya yasal olarak müdahil olacaklarının altını çizen
TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Bir televizyon kuruluşu ve program yapımcıları burada
bir dolandırıcılığın olduğunu duya duya buna neden fırsat veriyorlar ve bunu engellemek için
halkı bilgilendirmiyorlar. Ya da bunu yapanlarla ilgili bir suç duyurusunda bulunmuyorlar.
Eğer kısa zamanda bununla ilgili bir suç duyurusu, açıklama, uyarı yapılmaz ise bizim
aklımıza, evlerle ilgili yapılan masraflar süngerlerden mi çıkıyor şeklinde soru işaretleri
gelecek. Bu durumda gerek kanal, gerek programın yapımcıları ve o dolandırıcılar her kimse
onlar hakkında Tüketiciler Birliği olarak suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20152.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Türkiye’nin “O sesi” oldular
Melikgazi Konaklar Mahallesi’ndeki Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı
(ZİÇEV) Kayseri Şubesi öğrencileri “O Ses Türkiye” yarışmasına katılarak jüri üyeleri ile
şarkı seslendirdi. Müzik Öğretmeni Gülşah Turan’ın uğraşlarıyla sahne alan ZİÇEV
öğrencileri zihinsel yetersiz çocukların sesi oldu.
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Her şey ZİÇEV Kayseri Şubesi Müzik Öğretmeni Gülşah Turan’ın TV 8 ekranlarında
yayınlanan “O Ses Türkiye Yetenek Yarışması”na katılmasıyla başladı. Turan yarışmada
seslendirdiği parça ile jüri üyelerinin dikkatini çekemedi. Ancak yarışmanın sunucusu ve
yapımcısı Acun Ilıcalı’nın isteği üzerine öğrencilerini yarışmaya çıkarmayı başardı. Turan’ın
yarışmaya devam etmesi için jüri üyelerinden bir tanesinin seslendirdiği şarkıyı beğenmesi ve
seçmesi gerekiyordu. Ancak jüri Turan’ın sesini yeterli bulmadı. Yarışmada kendisini tanıtan
Gülşah Turan, görev yaptığı ZİÇEV Vakfını ve çocukları anlattı. Acun Ilıcalı durumla
yakından ilgilendi ve çocukları programa davet etti. ZİÇEV öğrencileri yarışmanın özel
konuğu olarak söz ve müziği Tarkan’a ait olan ancak yarışmanın jüri üyelerinden Sibel Can’ın
popülerleştirdiği “Çakmak Çakmak” eserini sahnede seslendirdiler. Öğrencilere jüri
üyelerinden Sibel Can ve Hadise de eşlik etti. Gülşah Turan’ın da öğrencileriyle sahnede
okuduğu parça salondaki ve ekran başındaki seyirciler tarafından alkışlandı. Böylece Turan

yarışmada beklediği sonucu alamasa da eğitim verdiği ZİÇEV öğrencilerinin sesini
Türkiye’ye duyurmayı başardı. Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20153.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Abdullah Gül babası için geldi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hastanede yatan babasını ziyaret etmek için Kayseri'ye
geldi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün tedavi gördüğü hastanede
ziyaret etmek için Kayseri'ye geldi. Havayolu ile Erkilet Havaalanı'na gelen Gül, daha sonra
karayolu ile babası Ahmet Hamdi Gül'ün tedavi gördüğü Özel Kayseri Acıbadem
Hastanesi'ne geçti. Gül burada babasının son durumu hakkında bilgi aldı.
Gül'e hastane ziyaretinde Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20154.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Hayvancılığın gelişmesi için düğmeye
basıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'de hayvancılığın gelişmesine yönelik
çalışmalar için bir toplantı yaptı. Başkan Çelik, Beydeğirmeni bölgesinde kurulması planlanan
Besi Köyü ile ilgili görüş aldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Başkanlık Makamında yaptığı toplantıya İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Damızlık Sığır ve Koyun Yetiştiricileri
birlikleri ile üreticiler katıldı.
Beydeğirmeni bölgesinde büyük bir kamu arazisini aldıklarını ve burada besicileri bir araya
getirmek istediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Şimdiye kadar meslek gruplarının

hepsinin önünü açtık ve pek çok esnaf sitesi yaptık. Şimdi besicileri bir araya getirmek
istiyoruz. Türkiye'de en önemli et işleme tesislerinin olduğu bir şehirdeyiz; ancak canlı
hayvan üretiminde o kadar iyi değiliz. Hem üreticileri bir araya getirmek ve daha güzel
ortamlarda üretimlerini sağlamak hem de canlı hayvan üretimini artırmak için bir besi köyü
yapmayı planlıyoruz. Bu işle ilgilenen herkesin, bu konuda otorite olan akademisyenler,
yöneticiler ve üreticilerin görüşlerini almak istiyoruz. Başlangıçta iyi bir planlama yapalım ve
yanlış yapmayalım diye düşünüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.
Toplantıya katılanlar Başkan Mustafa Çelik'e Kayseri'de hayvancılığın durumuna ilişkin bilgi
verdiler. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de 2016 yılı ilçeler bazında hayvan
mevcutları, işletme sayısı ve işletmelerin durumu ile tarıma dayalı yatırımların
desteklenmesine ilişkin sunumlar yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20155.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Palamut yemenin tam vakti
Balık sezonunun açılmasıyla beraber oluşan palamut bolluğu, fiyatları da düşürdü. İstanbul'da
18 TL'ye satılan palamutun kilogram fiyatı Kayseri’de 8 TL.
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Kayseri'de balıkçılık yapan Kutay Yılmaz, balık sezonunun bereketli gittiğini, özellikle
palamutta 3 seneden bu yana görülmemiş bir bolluk yaşandığını söyledi. Bolluğun fiyatlara da
yansıdığını belirten Kutay Yılmaz, "Denizlerde palamut çok, hamsi ise biraz daha az geliyor.
Palamuttan sonra çinekop ve lüfer satışlarımız da iyi. Bunlar mevsimine göre daha da
çoğalmaya başladı. Fiyatlar da geçen senelere bakarak aşağıda. İstanbul’da 13 TL’ye satılan
palamut, Kayseri’de 8 TL’ye satılıyor. Yeri geliyor 5 TL’ye kadar düşüyor. Vatandaşlarımızın
da balıklara olan ilgisi çok yüksek. Alanlar en az 10 tane alıyorlar. Çünkü bu balık her zaman
böyle bol çıkmıyor." dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20156.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Mimarsinan OSB’de yeni başkan Oğuzbaş
Mimarsinan OSB’de Mehmet Büyüksimitci’den boşalan yönetim kurulu başkanlığına
Abdullah Oğuzbaş seçildi.
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Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantısı
yapıldı. Toplantı sonrasında yeni başkan Abdullah Oğuzbaş oldu.
Birlik beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz
Başkan seçildikten sonra yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Abdullah
Oğuzbaş “Öncelikle Yönetim Kurulu Üyelerine bana bu görevi layık gördüklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Ayrıca, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Mehmet
Büyüksimitci Başkanımıza bölgemize verdiği hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum.
Bundan sonrada birlik beraberlik içerisinde sanayicilerimize, Kayseri’ye ve Türkiye’ye
hizmet etmeye devam edeceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara taşıma gayretinde
olacağız” diye konuştu.
Büyüksimitçi başarı diledi
KAYSO Yönetim Kurulu ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet
Büyüksimitci, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Oğuzbaş’a yeni
görevinde başarılar diledi.Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20157.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Serpil Timuray, dünya GSMA Yönetim
Kurulu'nda
Dünya çapında 800'den fazla Telekom operatörünün temsil edildiği GSMA'in en büyük ikinci
üyesi Vodafone Grubu'nu temsilen, Serpil Timuray yönetim kuruluna girdi.
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Mobil iletişim sektörünün çatı organizasyonu Dünya GSM Birliği (GSMA) 2017-2018
dönemi yeni yönetim kurulunu açıkladı.
Timuray, böylece mobil iletişim sektörünün çatı organizasyonu GSMA'in en büyük ikinci
üyesi olan Vodafone Grubu'nu temsilen yönetim kuruluna girdi.

Sektörün öncü kuruluşu
GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA, 1995 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. GSMA
Mobil Ekonomi 2016 Raporu'na göre toplam 1 trilyon doları geçen gelir büyüklüğü ve 4,7
milyar tekil kullanıcıya ulaşan mobil iletişim sektörü GSMA tarafından temsil ediliyor. Her
yıl sektörün uluslararası en büyük organizasyonu olan Dünya Mobil Kongresi'ni
gerçekleştiren GSMA, düzenli olarak sektörün rotasını oluşturan çeşitli referans raporlar,
istatistikler ve öngörüler de yayımlıyor. Ayrıca "GSM sektörünün Oscar'ları" olarak bilinen
ödül programı da GSMA tarafından yıllık olarak düzenleniyor.
Serpil Timuray kimdir?
15 Ekim 2016'dan bu yana Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı
olan Serpil Timuray bu görevi öncesinde son 3 yıl Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu ve
Asya Pasifik (AMAP) Bölge CEO'luğu görevini yürütmüştür.
Timuray aynı zamanda, Danone Grubu'nun global Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak
yer almaktadır. Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Vodafone&Qatar Foundation
LLC Yönetim Kurulu Başkanı da olan Timuray ayrıca, Afrika'nın lider telekomünikasyon
gruplarından Vodacom Grubu ile Vodafone Hindistan, Vodafone Hutchison Avustralya,
Safaricom Kenya ve Vodafone Katar şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20158.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Konutta '13 yılın rekoru'
TOKİ Başkanı Turan, "Bu yıl toplu konutta 13 yılın rekorunu kırdık. 64 bin konut inşa ettik.
Geçmiş tecrübelerimizle beraber daha vasıflı ve nitelikli konutlar inşa ediyoruz." dedi.
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Sosyal konut ürettikleri için alt gelirli grubundaki vatandaşların kira öder gibi hatta daha
düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:
"Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple
karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor. Sektörle ilgili diğer
sevindirici haber, konut satışlarıyla ilgili. Eylül ayı satış rakamlarında, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 18 artış var. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü gösteren bir hadise.
Yakın dönemde özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancılar başta olmak üzere konut
satışında da ben yoğun bir talep bekliyorum. Bundan payını alacak vilayetlerden biri de
Bursa'dır. Bursa'da da konut fiyatları bana göre bundan dolayı da biraz yukarı çıkacaktır."
"Faizlerin 0,85'in altında olmasını önemsiyoruz"
Turan, konut faizlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısıyla aylık bazda önce
yüzde 1'in sonra da kısa vadede yüzde 0,90'ın altına indiğini hatırlattı.
Uzun vadede konut faizlerinin 0,90'ın hatta 0,85'in altında olmasını önemsediklerini belirten
Turan, şunları kaydetti:

"Bankalarımız iyi niyetli bir adım attı. İnşallah faizler yıllık yüzde 10 bandının altında olursa
dar gelirli vatandaşlarımızın da konut sahibi olması daha da kolaylaşır. Biz de bu konuda çok
çalışıyoruz. Bu yıl toplu konutta 13 yılın rekorunu kırdık. 64 bin konut inşa ettik. Geçmiş
tecrübelerimizle beraber daha vasıflı ve nitelikli konutlar inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıl da
inşallah 70 bin konut hedefimiz var. Bu hedef daha çok hiç konut sahibi olmayanlara
yönelik." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20160.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen havan saldırısında şehit olan
Piyade Uzman Çavuş Selim Şener'in Kayseri'deki babaevine acı haber ulaştı.
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'nda bulunan 1. Komando Tugay Komutanlığı
unsurlarına yönelik Kuzey Irak tarafından havanlı saldırı yapıldı. Saldırıda yaralanan Piyade
Uzman Çavuş Selim Şener, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber,
şehidin Kayseri'deki ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Hasan ve anne
Havva
Şener
gözyaşlarını
tutamazken,
yakınları
da
eve
akın
etti.
Şehit Selim Şener'in evin en küçük oğlu olduğu ve Zincidere 1. Komando Tugayı'nda görevli
iken geçici görevle Hakkari'ye gittiği öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün öğle namazına
müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınacak namazın ardından Kartal Şehitliği'ne defnedileceği
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20161.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Diriliş Ertuğrul'da 3. sezon heyecanı
Son yılların en çok izlenen ve beğenilen televizyon dizilerinden Diriliş Ertuğrul'da 3. sezona
yenilenmiş kadroyla girmenin heyecanı yaşanıyor. Dizinin yapımcısı Kemal Tekden
"Yaptığımız işin bu kadar karşılık bulması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'de şu ana
kadar yapılan dizilerin hepsinden kalite olarak da, konu olarak da üst seviyede bir dizi oldu."
dedi.
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TRT ekranlarında, bu hafta yayınlanan bölümüyle 3. sezona "merhaba" diyen Diriliş Ertuğrul
dizisi, yeni sezonda da yapım kalitesi, çekim teknikleri, yeni oyuncuları ve izleyiciyi bağlayan
senaryosuyla dikkati çekti.
İzlenme oranlarıyla da oldukça başarılı olan dizinin yapımcısı Kemal Tekden, dizinin başarıyı
yakalamasının nedenlerini anlattı.
Yeni sezona girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tekden, "Yaptığımız işin bu
kadar karşılık bulması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü yapılan iş çok üst seviyede. Türkiye'de şu
ana kadar yapılan dizilerin hepsinden kalite olarak da konu olarak da üst seviyede bir dizi
oldu." dedi.
Toplumda ve özellikle genç kesimde bir "susamışlık" olduğunu ve bu diziyle bu susamışlığa
cevap verdiklerini dile getiren Tekden, şöyle konuştu:
"Tarihimiz, bugüne kadar yanlış şekilde lanse edildi, dizilerle, sinemayla veya farklı
anlatımlarla. Ama ilk defa Diriliş dizisiyle tarih tam olarak felsefesine ve anlayışına uygun
şekilde veriliyor. İnsanımız da bu çalışma içerisinde kendini buluyor. Türkiye'de teknik
manada da kimsenin yapamadığını yaptık. Atların devrilme sahneleri gibi sahneleri izleyiciler
gördü. Her alanda üst seviyede bir çalışmaya imza atılıyor. Bu bakımdan başta ortağım
Mehmet Bozdağ olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Diriliş Ertuğrul dizisi, Türk
toplumunda beklenene cevap vermiş oldu. O bakımdan sürekli kendi reyting rekorlarını
kırıyor. Bu haftaki 3. sezonun ilk bölümünde de yine rekor kırdı. Bu da bizi daha çok
heyecanlandırıyor."
Tekden, yeni sezonda oyuncu kadrosunda senaryo gereği büyük oranda değişiklik olduğunu
söyledi.
Filmin kahramanı Ertuğrul'un kardeşlerinden ayrıldığını ve ailelerin de ayrıldığını, dolayısıyla
senaryonun geçtiği bölgenin de değiştiğini ifade eden Tekden, "Artık, Ertuğrul Bizans ile
karşı karşıya. Tapınak şövalyeleriyle mücadeleye başladı. Bundan sonra biraz daha
yerleşmeye yönelik çalışma olacak. Esnaflık ve Ahilik teşkilatı daha ön plana çıkacak. Her an
yenilikler olabiliyor. Monoton bir şekilde devam etmeden sürekli yenilik yapıyoruz." diye
konuştu.
Osmanlı devletinin kuruluşu yeni projeye
Senaryonun çekimlerden 5-6 bölüm önde gittiğini ve sürekli güncel şekilde yazıldığını anlatan
Kemal Tekden, Ertuğrul döneminden sonra Osmanlı devletinin kuruluşunu da yeni bir
projeyle izleyicinin beğenisine sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20162.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Geleneksel 7. Bünyan Cumhuriyet Doğa
Yürüyüşü Yapıldı
Bünyan Dostları Derneği tarafından geleneksel olarak yapılan Cumhuriyet doğa yürüyüşü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan
etkinliğe 43 doğa sever katıldı.
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Bünyan İlçesi Mersinönü mevkiinden kamplı olarak yapılan etkinlikte toplam 14 Km lik bir
yürüyüş yapıldı. Yürüyüş Mersin önü, Yeni Mahalle, Kayabaşı, Hidroelektrik Santralı, Aşağı
Havuz , Yukarı Havuz güzergahı takip edilerek Pınarbaşında sona erdi.
Bünyan Dostlarının Cumhuriyet Doğa Yürüyüşüne İskenderun'dan katılan Banu Demirkent ''
Cumhuriyetimizin 93. yılında ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Kayseri'yi ve Bünyan'ı
tanıma ve gezme fırsatı buldum . Etkinliği yedinci defa düzenleyen Bünyan Dostları
yetkililerine teşekkür ediyorum'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20163.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Memurluğa girişte yeni dönem
Son KHK ile devlet memurluğuna girmek için aranan şartlara "güvenlik soruşturması"
maddesi eklendi.
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı KHK'da, "Kamu Personeline İlişkin
Bazı Düzenlemeler" başlığı altında devlet memurluğuna alınacaklara ilişkin düzenlemelere
yer verildi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI
Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi.
Ayrıca "Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu
örgütlerin propagandasını yapmak” ise "bir daha atanamayacak şekilde devlet
memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller" kapsamına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20164.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nca üniversite mezunu adaylar
arasından 9 bin erkek, bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları
açıklandı.
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Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınav sonuçları belli oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite
mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.
Sınavda başarılı olup POMEM'de eğitim almaya hak kazanan 10 bin adaydan 9 bini erkek,
bini ise kadınlardan oluşuyor.
Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "www.egm.gov.tr" internet sitesi
ile Polis Akademisi Başkanlığı'nın "www.pa.edu.tr" internet sitesinden T.C. kimlik
numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler. Sınav sonuçları hakkında ayrıca
adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.
Adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 20 Kasım 2016 saat 17.00'ye kadar, belirlenen
POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.
Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren,
intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak
eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği
POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine,
puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20165.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

‹› Anaokulu öğrencileri OSB İtfaiye
Müdürlüğünü ziyaret etti
Müncübe Cıngıllıoğlu İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri Kayseri OSB İtfaiye
Müdürlüğünü ziyaret etti.
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Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü'ne ziyarete gelen minik öğrencilere, itfaiye teşkilatının görev
ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi. İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme araç
gereçlerinin tanıtıldığı ziyarette öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
Okul öğretmenleri eşliğinde Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Müncübe
Cıngıllıoğlu İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencileri itfaiye personeli tarafından karşılandı.
İtfaiye personeli tarafından öğrenciler müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi
verilmesi ardından öğrenciler İtfaiye Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı hizmet veren araçlar
gezdirilerek doğal afetler ve olası bir yayın durumunda yapılan arama kurtarma ve söndürme
çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirildi. Yapılan bilgilendirme
ardından anaokulu öğrencileri sorularıyla itfaiye personeline arama, kurtarma ve söndürme
konularında sorular sordular. 2 saat süren gezinin sonunda itfaiye müdürlüğü personelince
sunulan çeşitli ikramların ardından program sona erdi.
Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları
söyledi; “Ziyaretimize gelen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu
ziyaretlerde amacımız itfaiye mesleğini sevdirmek ve öğrencilerimize acil bir durumda neler
yapılacağını uygulamalı bir şekilde göstermek.” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20166.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Kayseri'de organize suç örgütü çökertildi
Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk
edildi.
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"Yağma, tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması"
suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç, V.İ, M.İ, M.A, H.Y, M.Ö, M.K, A.İ.Ç,
N.N.Ç ve A.D'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi.
Zanlıların hastaneye getirilişi sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Şüphelilerin yakınları,
görüntü alan gazetecilere küfrederek, tehdit etti.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada,
yağma, tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması suçlarını
işlediği tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 10'u 27 Ekim'de
çeşitli adreslerde gözaltına alınmıştı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aralamalarda 3'ü ruhsatsız 7 tabanca, 9 av tüfeği, 11 şarjör, 1
kurusıkı tabanca ve şarjörü, değişik çaplarda 543 fişek, 16 delici kesici alet, 3 sopa, resmi
belgede sahtecilik suçu kapsamında sürücü belgesi, çok sayıda ve yüklü miktarda çek senet
ele geçirilmişti.

Şüpheliler A.D, A.Ç. ve A.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20167.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Bakan Mehmet Özhaseki: Cemaat
şeytandan 1 tık ileride
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın FETÖ ile
mücadele ederken, “Milletten başka kimseden destek görmedikleri” sözüne hak verdi.
TBMM’deki sohbetinde, FETÖ ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan
Özhaseki, “Bunlarda taktik bitmiyor.
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Bunlardaki taktikler şeytandan bir tık ileride, şeytanı cebinden çıkarırlar” dedi. Özhaseki
özetle şunları söyledi:
ÇIKARCI DAVRANANLAR OLDU
“Sayın Cumhurbaşkanı mücadeleyi söylediğinde, bazıları bocaladı.
‘Biraz sert mi söylüyor acaba?’ dediler. O konuda sonuna kadar haklı. 30 Mart 2014
seçimlerine kadar bazı belediye başkanları tavır almadılar. ‘Seçimler geliyor, bunları
karşımıza almayalım, küstürmeyelim’ dediler. Böyle kötü ve çıkarcı bir anlayışla davranıldı.
Ama zaman Cumhurbaşkanı’nın haklılığını gösterdi. 15 Temmuz’da kurt adama döndüler.
BAŞKA GÜÇLERİN ESİRİ
Şu gelinen noktada cemaat şimdi arkasını toplamaya çalışıyor. At izini, it izine karıştırmaya
çalışıyor. Çok net yapıyorlar. Üstelik o kadar çirkin yapıyorlar ki; eğer anlamazsan bir sürü
masum insan da kurban gider bu arada. Bunlarda taktik bitmiyor. Bunlardaki taktikler
şeytandan bir tık ileride, şeytanı cebinden çıkarırlar. Çünkü Erzurum’da yetişmiş bir mollanın
aklını kullanmıyorlar. Başka büyük güçlerin esiri haline gelmişler.
KÖTÜLÜK YAPTILAR
Benimle de uğraştılar. Envai çeşit kötülükler yaptılar. Hatta bir Sayıştay raporu vardı. Geçen
sordum ‘Bu raporu yazan nerde?’ diye... FETÖ’den atılmış, yeni öğrendim.
Adam,Kayseri Belediye Başkanı iken 40 trilyon lira bana kişisel borç çıkardı. Niye? Kötülük
olsun diye. Sebebi, ben 21 sene belediye başkanlığımda bunlara bir metrekare arsa vermedim.
Bir tane FETÖ’cü müdür, daire başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı çalıştırmadım.
Bunların 5 dakika sohbetlerini dinlemedim. Bir paragraf kitaplarını okumadım. Öyle bir
fırtına estiriyorlar ki herkes birbirine şüpheyle bakmaya başlıyor.

HER TÜRLÜ YALAN VAR
Bunlar bizim inandığımız, güvendiğimiz birtakım İslami tabirleri de iğdiş ettiler. Hazreti
peygamber tehlike karşısında bile yalan söylememiş. Ağzından yalan kelam çıkmamış.
Bunlarda her türlü yalan var, takiye var. İnsanlar hakkında gözetleme var, dinleme var,
içerideki bilgileri dışarıya aktarma var. Bildiğimiz İslami kuralların hepsinin canına okuma
var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20168.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

FETÖ, Melikşah Üniversitesinde himmet
toplamış
Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iddianamesinde, örgütün Melikşah
Üniversitesinde düzenlendiği yıllık himmet toplantılarına 200-300 esnaf ve iş adamının
katıldığı bilgisine yer verildi.
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FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü
Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il
imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede
sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanunu ile Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı
altında birleştirildi. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, esnaf ve iş adamlarından himmet
toplanmasına ilişkin soruşturmanın detayları da paylaşıldı.
Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan H.S.T, 1989 yılında trafik kazasına hayatını kaybeden
babasından kalan tüm mirası amcası Ahmet T'nin idare ettiğini söyledi.
Amcasının FETÖ üyesi olduğunu öne süren H.S.T, "Serhat Dershanelerinin de yönetim
kurulu başkanıydı. Hatta beni de Amerika Florida'da bulunan cemaate ait veya cemaatle
anlaşmalı olan üniversiteye göndermek istedi. Ben gitmek istemedim ve eğitimimi yarıda
bırakarak ticarete başladım. Amcamın himmet adı altında toplanan paraları bavullarla yurt
dışına götürdüğünü biliyordum. Kendi zekatı ile diğer kişilerden topladığı hayır paralarını
örgüte aktarıyordu." dedi.
Ailesi tarafından istenmeyen bir evlilik yaptığı için kendisini dışladıklarını ve payına düşen
mirası tam olarak vermediklerini savunan H.S.T, şöyle konuştu:
"Hesabıma aktarılan parayı 'senin borcun var' diyerek başkalarının üzerine geçirdiler. Ben bu
olaylar nedeniyle rahatsızlandım. Mağdur durumdayım. Babaannemden kalan 400 bin dolar
nakit parayı da amcam Melikşah Üniversitesine bağışladı. Cemaat oturmalarına bazen beni de
götürürdü. Amcam bu oturmalara gelen kişilerin himmet miktarlarını belirliyordu. Bu
miktarlara kesinlikle itiraz olmuyordu."
- Gülen ile görüşmeye cep telefonları alınmamış

İddianamede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi bulunan S.A ise 2008 yılında GESİAD’ın Mehmet
Filiz'in başkanlığında düzenlediği organizasyonla 8 iş adamıyla ABD'ye gittiğini belirtti.
Burada 8-9 gün kaldıklarını, gezinin sonlarına doğru heyetteki iş adamlarından birinin "Ben
bu cemaate 18 yıldır hizmet etmekteyim, buraya kadar geldik, Pensilvanya'da bulunan
Fetullah Gülen hoca ile görüşmeden gitmem" diyerek Fetullah Gülen'den randevu talep
ettiğini anlatan S.A, şunları kaydetti:
"Üç gün sonra Fetullah Gülen, bizi Pensilvanya'ya görüşmek için davet etti. Hep beraber
Pensilvanya’ya gittik. Fetullah Gülen'in evinin girişinde mescide benzer bir yer var. Bizi
buraya götüren cemaat görevlisi üzerimizdeki cep telefonu, kamera gibi cihazları burada
bulunan dolaplara bırakmamızı söyledi. Üzerimizdekileri buraya bırakınca bizi Fetullah
Gülen’in bulunduğu binaya götürdüler. Yaklaşık 2 saat kadar Fetullah Gülen ile görüştük. Bu
görüşmede Fetullah Gülen bize 'cemaatin çok büyüdüğünü, cemaat içerisinde yanlış yapan
insanların olabileceğini' söyledi. Bana dönerek, 'cemaatimiz ile ilgili bir öz eleştiriniz var mı'
diye sordu. Ben de cemaatin oturmalarında sürekli para mevzusunun konuşulduğunu, dini
bilgilerin verilmediğini söyleyerek öz eleştiride bulundum. Fetullah Gülen de 'cemaatin
büyüdüğünü, bu tür aksaklıkların olabileceğini' söyledi. Buradan ayrıldıktan sonra beraber
gittiğimiz arkadaşlar bana bu eleştiriyi yaptığım için kızdı. Aynı gün Amerika’dan döndük.
Fetullah Gülen ile görüşmemizden sonra cemaatin ayarının kaçtığını, bana maddi ve manevi
bir katkılarının olmayacağını düşünerek 2008 yılında ayrıldım."
Bilgi sahibi olarak ifade veren S.A ise 2006 yılında Fetullah Gülen cemaatinin oturmalarına
katılmaya başladığını ve cemaat bünyesindeki eğitim kurumlarının mütevelli heyetinde görev
aldığını anlattı.
Cemaatin yıllık himmet toplantılarının Melikşah Üniversitesinde yapıldığını, üniversitenin
içerisindeki bir salona akşam saatlerinde gittiklerini, bu salona kendisi gibi yaklaşık 200-300
iş adamı ve esnafın katıldığını dile getiren S.A, şu bilgileri paylaştı:
"Toplantıya, Sıtkı Baş başkanlık ederdi. Masada Memduh Boydak, Hamdi Kınaş ve Mehmet
Yıldız da olurdu. Sıtkı Baş katılımcılara cemaatin dini faaliyetlerini anlattıktan sonra
katılımcının ismi okunur, bu şahıs ayağa kalkar, Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş 'Abi sana
şu kadar yazdık' diyerek o kişinin ödeyeceği yıllık himmet miktarını belirlerdi. Memduh
Boydak ve Hamdi Kınaş 2011 yılındaki toplantıda benden yıllık 33 bin lira, 2012 yılındaki
toplantıda 66 bin lira, 2013 yılındaki toplantıda da 110 bin lira ödememi istedi. Ben de bu
paraları Sıtkı Baş ve 'Bülent hoca' olarak tanıdığım kişinin görevlendirdiği şahsa aylık
periyotlar halinde ödedim."
Davanın sanıklarından Hacı Osman Büyükata'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca
FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağlayan kişilere yönelik yürütülen soruşturmanın da
şüphelisi olduğu belirtildiği iddianamede, bu kişinin ABD’deki Pinnacle Education Services
NC isimli kuruluşun Bank Asya’da bulunan hesabına 1 Temmuz 2014'te 40 bin dolar havale
gönderdiği belirtildi.
Büyükata'nın alınan ifadesinde ise "Söz konusu kuruluşu, 2008 yılındaki Amerika ziyaretinde
tanıdığını, kuruluş yetkililerinin isimlerini bilmediğini, bu kuruluşu da Türkiye dahil İslam
ülkelerinden gelen zeki çocukların barınma ve eğitim yardımı yaparak öğrencileri sahiplenen
bir kuruluş olarak bildiğini, 40 bin doları kendi hesabından, bilgisi dahilinde yardım amaçlı
gönderdiğini" beyan ettiği kaydedildi.
- "Burslar FETÖ/PDY’nin olmazsa olmazlarından"
İddianamede, şüphelilerin iş yerleri ile evlerinde yapılan aramalarda ele geçen belgelere
ilişkin de bilgiler verildi. Kayseri mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen Necmi
Somtaş'ın iş yerinde Bank Asya Kayseri Şubesinde 19 Eylül 2014'te farklı kişiler adına açılan
hesaplara ilişkin dekontlar ele geçirildiği belirtildi. Bu delillere ilişkin yapılan
değerlendirmede, şu görüşlere yer verildi:

"Söz konusu hesapların açılış zamanlarının tamamen birbirine yakın olduğu hatta bazı şahıslar
adına hesap açılma işleminin bir iki dakika aralıklarla olduğu, yine aynı zaman dilimi
içerisinde Necmi Somtaş tarafından yüklü miktarda paranın çekildiği görülmüştür. Bu para
çekme işleminden birkaç dakika sonra soyadları Somtaş olan kişiler adına vadeli döviz
hesapları açılarak dolar yatırıldığı, son olarak ise Necmi Somtaş tarafından saat 18.05’te 270
bin dolar çekildiği görülmektedir. Bilindiği üzere FETÖ/PDY’nin finansal kuruluşlarından
olan Bank Asya ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca incelemeler
yapılmaktadır. Bu süreçte Fetullah Gülen’in söz konusu bankaya para yatırılması konusunda
talimatı olduğuna dair haberlerde gündem konusu olduğu görülmektedir. Şüpheli Necmi
Somtaş'ın kendisi ve soyadı Somtaş olmayan diğer şahıslar adına kısa bir zaman diliminde bu
hesapların açılarak yüklü miktarda doların yatırılması ve son olarak da Necmi Somtaş
tarafından para çekilmiş olması, yine başka şahıslara ait bu hesaplara yatırılan dolarlara ilişkin
dekontların Necmi Somtaş'ın iş yerinde bulundurması da muhtemelen bu bankanın
kurtarılması adına yapılmış bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir."
Şüpheli Mehmet Filiz'in evinde yapılan aramada 23 maddeden oluşan not kağıdı bulunduğu,
bu notta da görüldüğü üzere bursların FETÖ/PDY’nin olmazsa olmazlarından olduğu bilgisi
verilen iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Burs adı altında toplanacak paraların arttırılması adına dokümanın başlık kısmına 'Burs
artmalı' yazıldığı ve açıklamalara bu başlıktan sonra geçildiği, yapıya mensup şahısların daha
çok tedbir almasının istenildiği, bunun yanı sıra yapılması istenilenlerin tamamen
FETÖ/PDY’ye olan bağlılığın devam etmesi ve bu yapıya devam edilmesi durumunda da
'Cennetin göbeğine taht kurabileceğinin' dile getirildiği, bu amaçla da 'Cennetin göbeğini taht
kurmak isteyen kimse hizmete sarılsın', 'Vitesi artıralım virajları dikkate alalım', 'Sistem en
büyük sermayemizdir' şeklinde hatırlatmaların olduğu görülmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20169.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

ŞEHİDİMİZ SELİM ŞENER SON
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce gerçekleştirilen havanlı saldırıda şehit edilen
Piyade Uzman Çavuş Selim Şener'in cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
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Şehit Şener'in (25) Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhanedddin Binası
morgundan alınan naaşı, helallik için Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki babaevine
getirildi.
Şehidin yakınları bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Daha sonra Şener için Kalemkırdı Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Şahin Güven, cenaze namazını
kıldırdı.
Namaz sonrasında top arabasına konulan şehidin naaşı, tören mangası eşliğinde getirildiği
Hava ve Garnizon Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK
Parti Kayserimilletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan, belediye başkanları ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20170.html
Erişim Tarihi: 31.10.2016

Kendilerini
zorlamışlar

uyaran

yöneticiyi

istifaya

Kayseri'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iddianamesinde, Boydak Holding eski
yöneticilerince, şirket ortaklarının kar paylarından "Zekat ve sosyal yardım" adı altında
FETÖ'ye himmet kesintisi yapıldığı, çalışanların Zaman gazetesine abone yapılarak, ücretinin
şirketten ödendiği, sahibi oldukları firmalarla ticaret yapan esnaf ve iş adamlarından örgüte ve
bünyesindeki eğitim kurumlarına himmet ve bağış adı altında para toplandığı bilgisine yer
verildi.
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FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü
Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "İl
imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini düşürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede
sahtecilik, hizmet sebebiyle emniyete suistimal, ÖSYM Kanunu ile Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Sanıklar hakkında 2014 ve 2015'te açılan çeşitli soruşturmalara ait dosyalar da bu dava çatısı
altında birleştirildi. Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, Boydak Holding eski
yöneticilerinin örgütle olan ilişkilerine yönelik soruşturmanın detayları da paylaşıldı.
Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan şirket ortaklarından A.B, Boydak Holding AŞ.nin
yüzde 1,77 hissedarı olduğunu, Boydak ailesi ile bu ticari ilişkisi dışında başka bir
ortaklığının veya akrabalığının bulunmadığını anlattı.
2007 yılından itibaren de ortaklık dışında şirketle birebir bağının kalmadığını vurgulayan A.B,
şu bilgileri verdi:
"Yaklaşık 4 yıldır kar paylarımızdan ciddi oranda zekat adı altında kesinti yapılıyor. Bazen de
şirkette sermaye artırımı yoluna giderek verdikleri kar payını geri alıyorlar. Türkiye Finans
bankasındaki hesaplar incelenirse bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrar çekilen paralara ilişkin
olarak düzenlenen dekontlardaki imzalar da bana ait değil. Yıl sonunda bize 'kar payı olarak

almanız gereken miktar üzerinden şu kadar lira zekat hesabınıza yazıldı' şeklinde bilgisayar
çıktısı geliyor. Bu durumu birkaç defa Mustafa Boydak'a söyledim ama Hacı ve Şükrü
Boydak ile konuşmamı söyledi. Hacı Boydak bizi muhatap kabul etmediği için hiç
görüşmedim. Melikşah Üniversitesine de kar payımız üzerinden para kesiliyordu. Fakat ne
kadar kesildiğini bilmiyorum. Zekat adı altında kar payımızdan kesilen paranın nereye gittiği
konusunda da bilgim yok."
İddianamede, A.B'nin söz konusu banka hesabında yapılan incelemede, 2011'de 295 bin 681
lira, 2012'de 419 bin 101 lira, 2013'te 116 bin 437 lira, 2014'te 387 bin 30 lira sosyal yardım
ve zekat adı altında kesinti yapıldığının belirlendiği bilgisine yer verildi.
G.B de Boydak Holding AŞ'de yüzde 1,33 hissesi olduğunu, aynı zamanda Hes Kablo AŞ ve
Türkiye Finans AŞ ile diğer şirketlerde de hissesi bulunduğunu bildirdi.
Boydak ailesiyle ticari ilişkisi dışında yakın akrabalığı olmadığını ifade eden G.B, şu bilgileri
verdi:
"Şirketlerden yıl bazında kar dağıtımı yapılır. Yönetimdekiler kendi kafalarına göre bizlere
kar payı dağıtımı yaparlar. Benim Türkiye Finans Kayseri Şubesinde hesabım vardır. Bu
hesaba kar payı aktarımı yapılır. Kar payının ne kadar dağıtılacağı, ne zaman dağıtım
yapılacağı hususu Boydaklar'ın kendi inisiyatifindedir. Ben yönetim kurulunda değilim.
Şirketlerde herhangi bir aktif görevim yoktur. Bize bilgi dahi sunulmaz. Kar payı olarak
ödenmesi gereken miktar üzerinden yönetimin sosyal yardım ve zekat adı altında para
kesintisi yaptıklarını biliyorum. Kesintinin nasıl yapıldığını bilmiyorum. 2007 yılında Türkiye
Finans bankasındaki hissemizin satılmasından sonra bize düşen miktar ödenmemiştir. Diğer
ortaklara da ödenmediğini biliyorum. Bu paradan elde edilen faiz nereye gitti, ne gibi bir
işlem yapıldı bilemiyorum. Bu paranın da elde edilen faizin de araştırılması lazım. Biz
Boydak Holding bünyesinde yapılan hiçbir toplantıya çağrılmadık ve katılmadık. Tarafımıza
herhangi bir açıklama da yapılmamıştır."
- Kendilerini uyaran yöneticiyi istifaya zorlamışlar
G.B, Hacı, Mustafa, Memduh, Şükrü, Aliye, Sami, Erol ve Bekir Boydak ile Murat Bozdağ ve
eşlerinin Fetullah Gülen cemaatiyle iç içe olduklarını bildiği iddiasında bulunarak, şunları
anlattı:
"Bu isimlerin himmet topladıklarını, burs topladıklarını, cemaate destek olduklarını biliyoruz.
Bu amaçla bizim kar paylarımızdan da bahse konu cemaate finansal destek amacıyla zekat ve
sosyal yardım adı altında para kesildiğini biliyorum. Kayıtlar incelendiğinde bu durum net
olarak ortaya çıkar. Söylemiş olduğum isimlerin hepsinin de Amerika'ya Fetullah Gülen ile
görüşmeye gittiklerini biliyorum."
Bu kişilerin Kurban Bayramı dönemlerinde de cemaate para topladıklarını öne süren G.B, şu
bilgileri aktardı:
"Benden genellikle Aliye Boydak isterdi. Bu talepler genellikle sosyal yardım adıyla ve
holdingden gönderilen paralardan sonra olurdu. Şirket, hissedarlara kar payı dağıtımı
yapıldığını mesaj yoluyla bildirirdi. Ayrıca Zaman gazetesi aboneliği için de bizleri ararlardı.
Bu süreçte, 2015 yılı içerisinde doğu ve güneydoğu Anadolu'da bulunan Fetullah Gülen
örgütüne ait yurtlara yardım amaçlı para istenmiştir."
Bilgi sahibi olarak dinlenen E.B de yaklaşık 15 yıl çeşitli kademelerde yönetici olarak görev
yaptığı holdingden, 2015 mart ayında istifa ederek, ayrıldığını belirtti.
Memduh ve Hacı Boydak'ın Fetullah Gülen cemaati ile yakın ilişki içerisinde bulunduklarını
ve bu süreçte hem yaşadığını hem de gördüğünü belirten E.B, aktif olarak çalışan kişinin ise
Memduh Boydak olduğunu kaydetti.
E.B, 17-25 Aralık sürecinde, devletin bahse konu cemaati terör örgütü ilan etmesinden sonra
Hacı ve Memduh Boydak'ı sık sık "Devletin yanında olmaları gerektiği, yaptıkları işin yanlış
olduğu" konusunda uyardığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Hacı Boydak'ı psikolojik olarak çok yıpranmış görüyordum. Bir görüşmemizde
Memduh beye ağabeyinin bu durumunu söyleyerek, Hacı Boydak'ın hasta olabileceğini,
psikolojisinin yerinde olmadığını ifade ederek cemaati desteklemekten vazgeçmelerini,
devletin yanında yer almaları gerektiğini söyledim. Memduh Boydak ise 'ağabeyinin feraset
sahibi olduğunu, yaptıkları işi bildiklerini, bilmediğimiz noktalar olduğunu" söyledi. Bu
görüşmemizden birkaç gün sonra yani İnsan Kaynakları Müdürü Halit Bayhan aracılığıyla
'derhal izne ayrılmam, şirket aracının anahtarını teslim etmem ve Hacı Bey ile görüşmemem"
bildirildi. Bu durum beni üzdü. Aynı zamanda işten ayrılmam gerektiği konusunda bir
mesajdı. Ben de istifa ettim. İstifamdan sonra oğlum ve gelinim de işten çıkarıldı."
Holdingde çalıştığı dönemde kendisi ile birçok kişinin bilgi ve istekleri dışında Zaman
gazetesine abone yaptırıldığını iddia eden E.B, abonelik bedellerinin ise Hacı Boydak ya da
holding tarafından karşılandığı bilgisini paylaştı.
E.B, holding personeline cemaate ait yayınlardan da dağıtıldığına dikkati çekerek, "Cemaate
ait ev ve yurtlardaki kanepe ve yatakların da yine holding tarafından karşılandığını biliyorum.
Holding başka cemaatlere de yardım yapardı. Fakat ağırlıklı olarak Fetullah Gülen cemaatine
yardım yaptıklarını biliyorum. Tam tarihi hatırlayamamakla birlikte Fetullah Gülen'in ağabeyi
Erzurum'da vefat etmişti. Hacı ve Memduh Boydak başta olmak üzere bir grup özel uçakla
Erzurum’a cenaze törenine katılmaya gitti. Ancak cenaze törenine Fetullah Gülen'in bile
katılmadığını biliyorum." ifadelerine kullandı.
Boydak Holding'e iş yapan birçok firmadan, yapmış oldukları iş karşılığında alacakları
paralardan şirketlerinin büyüklüklerine göre, Memduh Boydak tarafından para kesildiğini öne
süren E.B şu bilgileri paylaştı:
"Bu konularda yetkili olan kişi Memduh Boydak'tır. Nazı geçen kişilere ise Hacı Boydak'ın
devreye girdiğini biliyorum. Bu paraların ne şekilde ödendiğini, nerede kullanıldığını,
cemaate nasıl aktarıldığını bilemiyorum. İlgili firmalardan bu anlamda serzenişler
duyuyordum. Fakat işten olmamak için vermek zorunda kalıyorlardı. Şu an da korktukları için
ifade veremiyorlar. Memduh Boydak ile Halit Gazezoğlu'nun çok sık görüştüklerini, birlikte
hareket ettiklerini biliyorum. Memduh bey Amerika'ya sık gidip gelirdi. Hacı Boydak ise ara
sıra gidip gelirdi."
"Malazgirt" kod isimli gizli tanık ise 2014 yılının mayıs ayında Memduh Boydak'ın Melikşah
Üniversitesi'nde çalışan tüm akademisyenleri Hacılar'daki dağ evine pikniğe çağırdığını, bu
pikniğe tüm akademisyenlerin eşleri ile katıldıklarını anlattı.
Memduh Boydak'ın burada tüm masaları dolaşarak, "Bu dava bizim, öksüz değil, zafer bizim
olacak. Beni hapse atarlarsa atsınlar. Girer hapis de yatarım" dediğini duyduğunu ileri süren
gizli tanık, "Memduh Boydak'a 'Sen cennetten köşkünü kazanacaksın' vaadiyle Melikşah
Üniversitesi'nin yaptırıldığını duydum." dedi.
- Rütbeli 2 asker Kayseri'ye gelmiş
Gizli tanık, Melikşah Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. B.Ü'nün de bu süreçte, "Bu işi darbe
paklar, Erdoğan'ı iki asker gelir alır" şeklinde arkadaş ortamında konuştuğunu duyduğunu
kaydederek, şöyle devam etti:
"7 Temmuz 2016 günü Ankara'dan 2 rütbeli askerin geldiğini, bu askerlerin B.Ü ile
buluştuklarını, hatta bu kişileri evinde misafir ettiğini duydum. Bir hafta sonra da darbeye
teşebbüs oldu. B.Ü, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra bu askerlerin tutuklandıklarını
beyan etmiş. Gelen iki askerin FETÖ ile bağlantılı olduklarını ve 'Muhabbet fedaileri'
olduklarını B.Ü arkadaş ortamında aktarmış. Ayrıca darbe olacağını bildiğini de
düşünüyorum. Darbenin başarısız olması karşısında çok üzüldüğünü arkadaşlarından
duydum. 2014 yılında gelen bir emniyet görevlisinin de 'Darbe olunca nereye kim gelecek
liste hazır, devlet nasıl yönetilecek. Hatta Meral Akşener başbakan olacak' şeklinde
beyanlarda bulunduğunu duydum. Bu şahıs Melikşah Üniversitesi'nin misafir öğretim
üyesidir. Özellikle Çarşamba günleri geliyormuş."

İddianamede, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı
tarafından gönderilen hesap hareketlerine de yer verildi.
Bu çerçevede şüphelilerin ABD'deki ve yurt içindeki FETÖ ile bağlantıları olduğu bilinen çok
sayıda kişi ve kuruluşa yüklü miktarlarda ödeme yaptığı belirlendi.
- Kredi kartıyla himmet toplamışlar
Bilgi sahibi olarak ifade veren Ş.T.B, 2005 yılında arkadaşının talebi üzerine bir öğrenci
yurdunda sohbet toplantısına katıldığını, burada Erol Boydak'ın da bulunduğunu belirtti.
Toplantıda tanımadığı bir erkek şahsın kendilerine dini konularda anlatımlarda bulunduğunu,
daha sonra yemek yediklerini ifade eden Ş.T.B, "Sohbete hocalık yapan şahıs bizden yurda
bağış yapmamızı istedi. Ben de nakit olarak 500 lira civarında yardımda bulundum ancak
karşılığında hiçbir belge verilmedi. Hatta bu hocanın elinde kredi kartı pos cihazı da vardı.
Benimle birlikte sohbete katılan arkadaşlar da değişik meblağlarda para yardımını bu hocaya
verdiler. Toplantılara katıldığım süre içerisinde toplamda 40-50 bin lira arasında para
yardımında bulundum." değerlendirmesinde bulundu.,
Şüphelilerden Hacı Boydak, ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini
belirterek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz 2016 günü evdeydim. Yanımda da ailem ve kardeşlerim vardı. O gün iyi huylu
mide kanseri teşhisi konmuştu. Ailem de bu amaçla benim yanımdaydı. Darbeye kalkışma
olayını yatsı namazından hemen sonra camiden çıkınca öğrendik. Mustafa ve Bekir Boydak
ile ben eve geçtik. Daha sonra Mustafa Boydak kendi evine geçti. Sanayi Odası ve Boydak
Holding çalışanları ile irtibata geçti. Darbeye karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyurduk.
Çalışanlarımızı da Cumhuriyet Meydanına gönderdik. Devletimizin yanında olduk. Bahse
konu örgüt terör örgütüdür. Terör örgütünün olduğunu ben hiç bir zaman yok demedim.
Devlet var diyorsa var dedim, yok diyorsa yok dedim. Ben daha sonra rahatsızlandım.
İstanbul Amerikan Hastanesinde 22 Temmuz 2016 günü mide ameliyatı oldum. Örgüt
liderinin iadesi konusunda tüm sivil toplum örgütleri ile özellikle TÜSİAD ile gerekli
girişimleri yapıp lobi oluşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Devletimizin yanındayız. Ben
ameliyata girmeden bir gün önceden de açıklama yaptım. FETÖ ile mücadele kapsamında üst
düzey 26 kişinin işine de son verildi."
İfadesinde FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini sosyal medyadan öğrendiğini öne
süren Mustafa Boydak ise şöyle konuştu:
"Sosyal paylaşım sitesi üzerinden darbeyi kınayıcı ve devletimizin yanında olduğumuzu,
başkomutanımızın emrinde olduğumuza dair tweet ve retweetlerde bulundum. Sanayi Odası
Meclis Başkanı ve Başkan Vekili Mehmet Büyüksimitçi'yi aradım, üyelere mesaj çektirdim.
Meydanda toplanan kalabalığa lojistik destek sağladım. Ertesi gün tüm çalışanları Cumhuriyet
Meydanına göndererek ve bizatihi ben de giderek devletimizin yanında olduğumuzu açıkça
ortaya koyduk. Başbakanımızın talimatı doğrultusunda bu olaylarda şehit olan aile yakınlarına
ulaştırılmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde kurulan hesaba 2 milyon
500 bin lira Boydak Holding olarak yardımda bulunduk."
FETÖ ile ilgisinin olmadığını öne süren Boydak, çocuklarının TED Koleji'nde okuduklarını
bildirdi.
Bahse konu bağışları finans sağlamak amacıyla yapmadıklarını savunan Boydak, "Ayrıca
bizim bir dahlimiz olmamasına rağmen Belçika'daki bir olimpiyatlara bizim sponsor
olduğumuza dair paylaşımların bulunması bu örgüt tarafından bilerek bu olaylara bizi çekmek
amacıyla yapılan bir hamledir. Kesinlikle bir sponsorluğumuz söz konusu değildir.
Avukatlarımız aracılığıyla başta terörist başı Fetullah Gülen olmak üzere, ilgililer hakkında
şikayetçi olduk." dedi.
İddianamede, Mustafa Boydak'ın evinde 6 adet F-F-F-L-B-K seri numaralı bir dolar ele
geçirildiği, bulunan dijital materyallerle ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

Şüphelilerden Memduh ve Hacı Boydak'ın tutuklanmalarının ardından, FETÖ lideri Fetullah
Gülen'in bu kişiler ile hakkında yakalama kararı bulunan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Akın İpek hakkındaki açıklamalarına da yer verilen iddianamede, Maliye Bakanlığı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile MASAK tarafından hazırlanan holdinge bağlı
şirketlerden FETÖ bağlantılı dernek, vakıf, şirket ve eğitim kurumlarına aktarılan paralara
ilişkin rapor da yer aldı.
İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadeler çerçevesinde, zanlılardan özellikle
Memduh Boydak'ın FETÖ/PDY'nin Kayseri'deki üst düzey yapılanmasında bulunduğu ve
ekonomik güçlerini kullanarak, özellikle sahibi oldukları şirketlerle ticaret yapan esnaf ve iş
adamlarından örgüte ve bünyesindeki eğitim kurumlarına himmet ve bağış adı altında para
toplanılmasında görev aldıkları, toplanan bu paraların da sahibi oldukları şirketler üzerinden
ya da örgüt içerisinde görevlendirilen kuryeler aracılığıyla, örgütün kentteki tüzel kişiliklerine
ve merkezine gönderildiğine dair iddiaların bulunduğu bilgisine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20171.html
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